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TELHÎSÜ'L-MİFTÂH'IN BEYÂN BÖLÜMÜNÜN MÜTERCİMİ BİLİNMEYEN
BİR TERCÜMESİ
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Geliş Tarihi: Mayıs, 2016

Kabul Tarihi: Eylül, 2016
Öz

Hatîb el-Kazvînî'nin belâgate dair Telhîsü'l-Miftâh adlı eseri, yazıldığı
günden itibaren belâgatle ilgilenen âlimlerin temel başvuru kaynaklarından
birisi hâline gelmiştir. Arapça olarak kaleme alınan bu eser, kendisinden daha
fazla kimsenin yararlanılması için başka dillere de tercüme edilmiştir. Söz
konusu eserin tercüme edildiği dillerden birisi de Türkçedir. Telhîsü'lMiftâh'ın Türkçeye tercüme süreci, Osmanlı döneminden başlayarak
günümüze kadar devam etmiştir. Telhîs'in Türkçe tercümeleri hakkında
şimdiye kadar çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada Telhîs'in daha önce
herhangi bir bilimsel çalışmaya konu edilmemiş bir tercümesi üzerinde
durulacaktır. Söz konusu tercüme, Telhîs'in yalnızca beyân ilmiyle ilgili
kısmında yer alan konuların Türkçeye tercümesinden oluşmaktadır. Bu
tercümenin kim tarafından nerede ve ne zaman yapıldığına dair herhangi bir
bilgi mevcut değildir. Mütercimi bilinmeyen bu eserin şimdilik tek nüshası
tespit edilebilmiştir.
Çalışmamızın giriş bölümünde kısaca belâgat ilminin tarihi süreç
içerisindeki gelişimine değinilmiştir. Bu giriş kısmından sonra eserin nüsha
tavsifi yapılmıştır. Daha sonra eserin mütercimi, muhtevası, üslûbu ve imlâ
özellikleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu değerlendirmelerden sonra ise eserin
transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hatîb el-Kazvînî, Telhîsü'l-Miftâh, Belâgat, beyân,
tercüme.
A TRANSLATION OF BEYÂN, THE SECOND PART OF TELHÎSÜ'LMİFTÂH, BY AN UNKNOWN TRANSLATOR
Abstract
Khatib al-Qazvini's famous work about rhetoric, Telhîsü'l-Miftâh, has
been one of the fundamental sources of scholars interested in rhetoric since it
was written. This work, which was written in Arabic, has been translated into
various languages for the benefit more people. One of these languages is
Turkish; the translation process of Telhîsü'l-Miftâh into Turkish started
during Ottoman era and continues up to the present. Various studies have
been done on the Turkish translations of Telhîsü'l-Miftâh. This study focuses
on a translated version of Telhis about which no scientific study has been
done yet. This version only consists of the translations of the parts which deal
with beyân in Telhîsü'l-Miftâh. There is no available information about
where, when or by whom this translation was made. Only one copy of this
translation is extant.
In the introduction section of the study, the historical development of
rhetoric is briefly mentioned. The next section describes the aforementioned
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copy of the work. This is followed by information and discussion regarding
the translation, content, style and orthography of the work. The last section
includes the transcript of the work.
Keywords:

Khatib al-Qazvini,
translation.

Telhîsü'l-Miftâh,

rhetoric,

beyân,

Giriş
Belâgat ilmine dair müstakil eserler yazılmadan önce belâgatle ilgili bahisler, Câhız,
İbnü'l-Mu'tez, Abdülkâhir Cürcânî, Zemahşerî, Fahreddîn-i Râzî gibi âlimlerin nahiv, sarf,
edebiyat, kelâm, fıkıh, lügat, tefsir, mantık vb. konularda yazdıkları eserlerin çeşitli
bölümlerinde yer almıştır. Sekkâkî, farklı âlimlerin eserlerinde dağınık bilgiler halinde bulunan
belâgate dair mevzuları, Miftâhu'l-Ulûm adlı eserinin belâgatle ilgili üçüncü bölümünde bir
araya toplamış ve belâgati me'ânî, beyân ve bedî' olmak üzere üç başlık altında tasnif etmiştir.
Sekkâkî'nin bu eseri, kendisinden sonraki âlimler üzerinde önemli bir tesir bırakmıştır. Bundan
dolayı Sekkâkî'nin eserine çok sayıda şerh, tercüme, hâşiye ve muhtasar yazılmıştır. Kazvînî'nin
Telhîsü'l-Miftâh'ı, Taftazânî'nin Mutavvel ile Muhtasar'ı, Seyyid Şerîf Cürcânî'nin Misbâh fî
Şerhi'l-Miftâh'ı gibi eserler bunlardan en önemlileri olup Osmanlı medreselerinde de ders kitabı
olarak okutulanlar arasındadır (Saraç, 2013: 24-25).
Yukarıda zikredilen eserlerin tamamının Arapça ve Arapçanın da dönemin bilim dili
olmasından dolayı Osmanlı medreselerinde de bu eserler Arapça olarak okutulmuştur.
Bunlardan Hatîb el-Kazvînî'nin, Miftâhu'l-Ulûm'un belâgate dair üçüncü bölümündeki
meseleleri özetlediği, ondaki fazla ve gereksiz ayrıntıları kısalttığı, kapalı ifadeleri açıklığa
kavuşturduğu, bazı durumlarda Sekkâkî'yi tenkit edip konuyla alakalı diğer belâgat üstatlarından
yararlandığı ve kimi zaman kendi görüşlerini de aktardığı Telhîsü'l-Miftâh'ı, kendisinden sonra
İslâm dünyasında birçok âlimin takdirini kazanmıştır. Bu ilgi ve takdirin sonucu olarak bu esere
Anadolu sahasında da çoğu Arapça olmak üzere birçok tercüme, şerh, hâşiye ve muhtassar
yazılmıştır. Telhîs'in Arapça, Farsça, Türkçe tercüme, şerh, hâşiye ve muhtasarlarının adlarına
Mehmet Yalar (1997: 83-92), İbrahim Şaban (2008: 119-134; 2011: 108-132), A. Sami Benli
(1991: 129-198), M. A. Yekta Saraç (2004: 311-344), Ömer İshakoğlu (2004) gibi
araştırmacıların eserlerinde yer verilmiştir. Telhîs'in yalnızca Türkçe tercüme, şerh ve telifleri
hakkında ise Mücahit Kaçar bilgiler vermiştir (2015: 47-50).
Telhîsü'l-Miftâh'ın müellifi Hatîb el-Kazvînî 1268 yılında Musul'da doğmuş olup tam
adı Ebü'l-Me'âlî Celâlüddîn el-Hatîb Muhammed b. Abdurrahmân b. Ömer b. Ahmed el-Kazvînî
eş-Şâfi'î'dir. Çeşitli medreselerde müderrislik görevinin yanı sıra hatiplik görevini de
üstlenmiştir. Uzun yıllar Şam'daki Emeviyye Camisi'nde hatiplik yaptığı için Hatîbü Dımaşk
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unvanıyla tanınmıştır. Kazvînî, 1338 yılında vefat etmiş olup Emeviyye Camisi'nin önündeki
kabristana defnedilmiştir (Durmuş, 2002: 156).
Kazvînî'nin Telhîsü'l-Miftâh adlı eseri bir dibâce, bir mukaddime, üç ana bölüm ve bir
hâtimeden oluşmaktadır. Eserin mukaddimeden sonraki birinci bölümünde me'ânî ilmi, ikinci
bölümünde beyân ilmi, üçüncü bölümünde ise bedî' ilminin konuları anlatılmaktadır. Beyân
ilmine dair olan ikinci bölümde teşbîh, hakîkat ve mecâz, istiâre ve kinâye konuları üzerinde
durulmuştur. Çalışmamızda Telhîs'in beyân ilmiyle ilgili ikinci bölümünü tercüme eden bir eser
üzerinde durulacaktır.
Eserin Mütercimi Hakkında
Bu eserin kim tarafından, nerede ve ne zaman tercüme edildiği hakkında herhangi bir
kayıt bulunmamaktadır. Aynı zamanda eserin telif mi istinsah mı olduğu da belli değildir.
Süleymaniye Kütüphanesi Kemankeş Bölümü 649 numarada bu eserin haricinde üç eser daha
kayıtlıdır. Bunlar Tuhfe-i Şâhidî'de Türkçe Lugat ve Arûz, Arûz-ı Türkî ve Risâle fî İlmi'lKâfiye adlarıyla kayıtlıdır. Bu eserlerde de eserin müellifi veya müstensihi hakkında herhangi
bir bilgi mevcut değildir. Ancak bu numarada kayıtlı eserlerin son sayfasında bulunan vakıf
kaydında eserin Kemankeş lakaplı Seyyid Abdülkâdir Emîr Hoca tarafından Üsküdar'daki
Vâlide-i Atîk Câmisi'ne vakfeylediği bilgisi bulunmaktadır. Seyyid Abdülkâdir Emir Hoca'nın
ölüm tarihinin H. 1151/M. 1738-9 olduğu ve aynı zamanda adı geçen kişinin H. 1135/M. 17223'te bahsedilen camiye eserlerini bağışladığı (Kut ve Bayraktar, 1984: 130-131; Koçu, 1958:
119) bilgilerinden hareketle bu eserin en azından 1722-3 veya 1738-9 tarihlerinden önceki bir
tarihte kaleme alındığını söylemek mümkündür. Eserin sonundaki vakıf kaydı şu şekildedir:
Bu ĥaķįr ü faķįr ü pür-taķśįr es-Seyyid el-Ĥacı ǾAbdu'l-ķādir el-maǾrūf bi-Emįr
Ħˇāce Kemānkeş el-Üsküdārį bu kitāb-ı müstetābı mülkümden iħrāc idüb
Üsküdār'da vāķiǾ Vālide-i ǾAtįķ cāmiǾ-i şerįfine şol şarŧla vaķf eyledüm ki ŧalebe-i
Ǿulūmdan her kime iķtiżā iderse rehn-i ķavį veyāħod kefįli ........1 ile virilüb tā
ķırāǿatı tamām olınca ĥıfž idüb nişān içün kāġıdın bükmeye ve cildin sökmeye ve
uşaķ eline virmeye ve tebdįl ü taġyįr itmeye. Eger şarŧların birinüň ħilāfı žuhūr
iderse tażmįn olına 2ُعلَى الَّذِينَ يُبَ ِدلُونَه
َ ُسمِ عَهُ فَإِنَّ َما إِثْ ُمه
َ فَ َمن بَدَّلَهُ بَ ْعدَ َما

nažm-ı kerįmi

feĥvāsınca āŝim olmayalar.

Eserin Nüsha Tavsifi

1

Metinde
şeklinde imlâ edilmiştir.
Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır (Kur'ân-ı Kerîm, Bakara:
181).
2
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Eser, Süleymaniye Kütüphanesi Kemankeş Bölümü 649/3 numarada 48b-71b sayfaları
arasında kayıtlı bulunmaktadır. 205x112 dış ve 140x77 mm iç ebatlarına sahip olan bu eser,
talik hatla yazılmıştır. Eserin ilk ve son sayfaları hariç her sayfasında 13 satır bulunmaktadır.
Başlıkların kırmızı mürekkeple yazıldığı bu eser, kütüphanenin katalogunda "Risâle-i Bedîʻ"
başlığıyla kaydedilmiştir. Ancak eserde, eserin ismine dair herhangi bir adlandırma
yapılmamıştır. Aynı zamanda katalogda bildirildiğinin aksine bu eser, bedîʻ ilmi ile alakalı
olmayıp beyân ilmi hakkındadır. Yaptığımız araştırma ve karşılaştırmalar sonucu eserin, Hatîb
el-Kazvînî'nin Telhîsü'l-Miftâh adlı eserinin beyân bölümünün tercümesi olduğu tespit
edilmiştir. Eserde konu başlıkları ve Telhîs'te misal getirilen mısra ve beyitlerin önüne yazılan
"şiǾr" ile bu misallerden sonra yazılan "neŝr" kelimeleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır.
Eserin Muhtevası ve Üslûp Özellikleri
Eser, besmele ile başlamaktadır. Besmeleden sonra "ammâ ba'd" denilerek Telhîs'in
tercümesine geçilmiştir. Eserde ele alınan ilk konu hakîkat ve mecâzdır. Hakîkat ve mecâzın
tariflerinin yapıldığı ilk paragraf, Telhîs'te me'ânî ilminin ahvâl-i isnâd-ı haberî konusunda
değinilen hakîkat ve mecâza dair kısmın tercümesidir.
Eserde belâgatle ilgili olan terimler, gerek Telhîs'ten hareketle gerekse mütercim
tarafından tarif edilmiştir. Eserde yer alan belâgate dair terimler ve bu terimlerin tarifleri şu
şekildedir:
Tablo 1: Eserdeki Belâgate Dair Terimler ve Bu Terimlerin Tarifleri
Hakîkat-ı Lugaviyye
Mecâz-ı Müfred
Mecâz-ı Mürekkeb
Mecâz-ı Mürsel
Teşbîh
Teşbîh-i Maklûb
İstiâre
İstiâre-i Asliyye
İstiâre-i Tebe'iyye

İstiâre-i Musarraha
İstiâre-i Mekniyye

Şol kelimedür ki vāżıǾ vażǾ itdügi maǾnāda istiǾmāl olına vażǾ ķaydıyla (vr.
49a).
Şol kelimedür ki vāżıǾ vażǾ itdügi maǾnānuň ġayrında istiǾmāl olına bir Ǿalāķa
sebebinden ki mevżūǾun lehi irādeden māniǾ olan ķarįne ile maǾan mevcūd ola
(vr. 49a).
Şol lafž-ı mürekkebdür ki maǾnā-yı aślįsine müşebbeh olan maǾnāda istiǾmāl
olına (vr. 49b).
Oldur ki maǾnā-yı ĥaķįķį ile maǾnā-yı mecāzį beyninde olan Ǿalāķa
müşābehetüň ġayrı ola (vr. 50b).
Luġatde beňzetmege dirler ve ıśŧılāĥda َار َك ِة ا َ ْم ٍر ِالَخ ٍَر فِي َم ْعنًى الَ َعلَى
َ ه َُو الدَّالَلَةُ َعلَى ُمش
3
ارةِ بِ ْال ِكنَايَ ِة َو التَّجْ ِري ِد
ِ ْ ارةِ التَّحْ قِيقَ ِة َو
ِ ْ  َوجْ ِهvechi üzere olmaya (vr. 53a).
َ َاال ْستِع
َ َاال ْستِع
Oldur ki vech-i şebehde nāķıś olan müşebbehün bih ķılına ekmeliyyetini iddiǾā
ķaśd eylemek içün (vr. 57a).
Şol şeyǿdür ki teşbįhüň ŧarafeyninden birini źikr idüb ŧaraf-ı āħeri murād idesin
müşebbehüň müşebbehün bih cinsine duħūlini müddeǾį olduġuň ĥālde (vr. 57b).
Oldur ki müsteǾār ism-i cins ola yaǾnį ġayr-ı müştaķ ola (vr. 58a).
Oldur ki lafž-ı müsteǾār ism-i cins olmaya yaǾnį efǾālde ve müştaķķāt-ı efǾālde
ism-i fāǾil ve ism-i mefǾūl ve śıfat-ı müşebbehe gibi ve sāǿir müştaķķātda ism-i
zamān ve ism-i mekān ve ism-i ālet gibi ve müştaķķāt ĥükmünde olan esmāǿ-i
efǾālde ve ĥurūfda olan istiǾāreler tebeǾiyyedür (vr. 59a-59b).
Oldur ki erkān-ı teşbįhden müşebbehün bih źikr olına yaǾnį müşebbehün bihüň
lafžıdur ki müşebbehde istiǾmāl olına (vr. 60b).
Oldur ki erkān-ı teşbįhden müşebbeh meźkūr ola müşebbehün bihüň

3

Teşbih, bir şeyin başka bir şeye manada ortaklığına delâlet etmesidir. Teşbihten murad, ne istiâre-i tahkikiyye ne de
istiâre bi'l-kinâye üzerine olanıdır. Hatta tecrîd tariki üzere olan da değildir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 408).
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İstiâre-i Tahkîkiyye
İstiâre-i Tahyîliyye
İstiâre-i Mutlaka
İstiâre-i Mücerrede
İstiâre-i Müreşşaha
İstiâre-i Vifâkiyye
İstiâre-i İnâdiyye
İstiâre-i Âmmiyye
İstiâre-i Hâssiyye
Kinâye
Ta'rîz
Telvîh
Remz
Îmâ ve İşâret

mülāyemetine muķārenetle (vr. 60b).
Oldur ki müşebbeh-i metrūkuň maǾnāsı yā ĥissen yā Ǿaķlen müteĥaķķaķ ola.
YaǾnį lafž-ı müsteǾār emr-i maǾlūma naķl olına (vr. 61a).
Oldur ki müşebbehün bihe muħtaś olan emr müşebbehe iŝbāt olına. Şöyle ki
müşebbehde ne ĥissen ve ne Ǿaķlen bir müsemmā olmaya ki iŝbāt olınan emrüň
ismi ol müsemmāya ıŧlāķ olına (vr. 61b).
Oldur ki müsteǾārun minhüň ve müsteǾarun lehüň mülāyiminden bir şeyǿe
muķārin olmaya (vr. 63a).
Oldur ki müsteǾārun lehüň yaǾnį müşebbehüň mülāyimine muķārin ola (vr. 63a).
Oldur ki müsteǾārun minhüň yaǾnį müşebbehün bihüň mülāyimine muķārin ola
(vr. 63b).
Oldur ki ŧarafeyni şeyǿ-i vāĥidde müctemiǾ olmaķ mümkin ola (vr. 65a).
Oldur ki ŧarafeynüň şeyǿ-i vāĥidde ictimāǾı mümkin olmaya (vr. 65b).
Oldur ki cāmiǾ žāhir olduġından mübteźel ola (vr. 67a).
Şol ġarįbedür ki aňa ancaķ ħavāś muŧŧaliǾ olur ġarābet daħi baǾżı kerre nefs-i
şebehde vāķiǾ olur (vr. 67a).
ٌ لَ ْف
Luġatde terk-i taśrįĥe dirler ammā ıśŧılāĥda 4ُ از ا َِرادَتِ ِه َمعَه
ِ ظ ا ُ ِريدَ بِ ِه الَ ِز ُم َم ْعنَاهُ َم َع َج َو
yaǾnį kināye şol lafždur ki maǾnā-yı ĥaķįķįsinüň lāzımı murād ola. Şöyle ki ol
maǾnā-yı lāzım ile maǾnā-yı ĥaķįķį murād olınmaķ cāǿiz ola (vr. 68b).
Bir mevśūf ġayr-ı meźkūr içün mesūķa olsa ol kināyeye taǾrįż dirler (vr. 71a).
Lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ keŝįre olsa ol kināyeye telvįĥ dirler (vr.
71a).
Lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ-i ķalįle olsa lüzūmuň ħafāsıyla ol kināyeye
remz dirler (vr. 71a).
Lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ-i ķalįle olsa lüzūmda ħafā olmaķsızın ol
kināyeye įmā ve işāret dirler (vr. 71a).

Mütercim hakîkat-ı lugaviyye, mecâz-ı müfred, mecâz-ı mürekkeb, teşbîh, istiâre ve
kinâye terimlerini tarif ederken evvelâ bu terimlerin Telhîs'teki tariflerinin orijinal dildeki
hâllerine yer vermiş, ardından "ya'nî" diyerek bu cümleleri Türkçeye tercüme etmiştir. Arapça
verilen cümleler tercüme edildikten sonra ilgili konuların geri kalan kısımlarının yalnızca
tercümesi yapılmıştır.
Mütercim, Telhîs'te şâhid gösterilen ibare, âyet, hadis, mısra ve beyitleri evvela
Telhîs'teki orijinal şekli olan Arapça ile yazmış, ardından söz konusu misalleri Türkçeye
tercüme etmiştir. Mütercimin söz konusu misallerin istişhâd yönlerine de genellikle değindiği
görülmektedir. Söz gelimi Telhîs'te teşbîhin maksatları bölümünde müşebbehin, meydana
gelmesinin mümkün olduğunu açıklamak hususuna "َام َو ا َ ْنتَ مِ ْن ُه ْم
ُ فَا َِّن ْالمِ سْكَ َب ْع
ِ ُ فَا ِْن تَف/ ض دَ ِم
َ ق ْاالَن
5
ْ beyti misal getirilmiş; ancak beytin hangi yönden bu konuya örnek teşkil ettiği
"الغَزَ ا ِل
açıklanmamıştır. Tercümede ise söz konusu beytin "yaǾnį sen enāmdan olduġuň ĥālde enāmı
tefevvuķ iderseň Ǿaceb degüldür. Zįrā misk daħi ġazāluň deminden baǾżıdur" (vr. 56b) şeklinde
tercümesi yapıldıktan sonra misal getirilmesinin sebebine şu şekilde değinilmiştir:
Ammā bu cihetden misk sāǿir demden muǾteberdür. Vaķtā ki şāǾir memdūĥuň enām
üzere tefevvuķını iddiǾā eyledi ise bu ĥayŝiyetle ki beynlerinde müşābehet ķalmadı

4

Kendisiyle hakiki manayı murad etmenin caiz olmasıyla birlikte asıl itibarıyla hakiki mananın lazımının murad
edildiği bir lafızdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 535).
5
Sen onlardan biri olduğun hâlde, bütün insanlara üstün durumda isen (bunda şaşılacak bir şey yok) zira misk de
geyik kanından bir kısımdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 441).
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ve bi-reǿsihi bu aśl ve bi-nefsihi bu cins oldı. Pes bu daǾvā žāhirde mümteniǾ olmaķ
ile müşebbehüň ĥālini misküň ĥāline teşbįh ile imkānını beyān eyledi (vr. 56b).

Mütercim, Telhîs'te bir mısra'ı misal getirilen bazı beyitlerin diğer mısra'ına da eserinde
yer vermiştir. Örneğin Telhîs'te istiâre-i tebe'iyye konusuna "س َما َحا
َّ  "قَت َ َل ْالبُ ْخ َل َو اَحْ َيا الmısra'ı misal
getirilmişken, tercümede söz konusu beytin 6" "جُمِ َع ْال َح ُّق َلنَا فِي اِ َم ٍامşeklindeki diğer mısra'ına da
yer verilmiştir.
Eserdeki konuların sıralanışı Telhîs'teki sıralanış ile farklılık göstermektedir. Telhîs'te
beyân ilminin konuları; teşbîh, hakîkat, mecâz, istiâre ve kinâye şeklinde sıralanmışken, bu
eserde; hakîkat, mecâz, teşbîh, istiâre ve kinâye şeklinde sıralanmıştır.
Telhîs'te mecâz ve hakîkatten her birinin lugavî, şer'î, örfî-i hâs ve örfî-i âm olduğu
belirtilmiş ve -tarifleri yapılmadan- bunlardan her birisine misaller getirilmiştir. Tercümede ise
bu terimler kısa da olsa birer cümle ile tarif edilmiştir. Söz konusu terimlerin tariflerinin
akabinde Telhîs'teki misalleri zikredilmiştir. Bu terimlerin tarifleri ve misalleri şu şekildedir:
Luġavį oldur ki vāżıǾı ehl-i luġat ola esed gibi ĥaķįķat-i luġaviyyedür sebuǾ-ı
maħśūś içün ve mecāz-ı luġavįdür recül-i şücāǾ içün. ŞerǾį oldur ki vāżıǾı ehl-i şerǾ
ola śalāt gibi ĥaķįķat-i şerǾiyyedür Ǿibādet-i maħśūśa içün mecāz-ı şerǾįdür duǾā
içün. ǾÖrfį-i ħāś oldur ki nāķili müteǾayyen ola fiǾl gibi Ǿörfiyye-i ħāśśadur lafž-ı
maħśūś içün mecāz-ı Ǿörfį-i ħāśdur ĥadeŝ içün. ǾÖrfį-i Ǿām oldur ki vāżıǾı
müteǾayyen olmaya dābbe gibi ĥaķįķat-i Ǿörfiyye-i Ǿāmmedür ķavāyim-i erbaǾa
śāĥibi içün mecāz-ı Ǿörfį-i Ǿāmdur insān içün (vr. 50a-50b).

Mütercim, bazı konuları tercüme ederken Telhîs'te bulunmayan misaller getirmiştir.
Tercümede olup da kaynak metinde bulunmayan misaller ve bunların misal getirildikleri
konular şu şekildedir:
Tablo 2: Tercümede Olup da Kaynak Metinde Bulunmayan Misaller ve Bunların Misal Getirildiği
Konular
Tercümede olup Telhîs'te bulunmayan misaller
 خذ الكتابdiyicek yirde  خذ الفرسmiŝilli ġalaŧ ve recül-i
şücāǾda istiǾmāl olınan esed miŝilli mecāz taǾrįf-i
ĥaķįķatden ħāric ķaldılar (vr. 49a).
 سال الميزابgibi mįzābuň maǾnā-yı ĥaķįķįsi Fārisįce
nāvdān didikleridür maǾnā-yı mecāzįsi mādur (vr. 50b).
Śūret-i menķūşe ile feresüň śūreti gibi yaǾnį müşāreketi
gibi (vr. 51a).
MıśrāǾ  بر عكس نهند اسم زنكى كافورNeŝr yaǾnį siyāh zengįye
beyāż kāfūr ıŧlāķı gibi (vr. 51a).
( اُخِ ْذتُ بِ ْالخ َْم ِرvr. 51a).
( ش َِر ْبتُ اإلثْ َمvr. 51a).
Nār źikr idüb ĥarāret murād itmek (vr. 51b).
Ĥarāreti źikr idüb nār murād itmek (vr. 51b).
Ĥayvān źikr idüb insān murād itmek (vr. 51b).
6

Misal getirilen konular
Hakîkat-ı Lugaviyye
Mecâz-ı mürsel
Mecâz-ı mürselin şekl alâkası
Mecâz-ı mürselin tezâd alâkası
Mecâz-ı mürselin sebebiyyet alâkası
Mecâz-ı mürselin müsebbebiyyet alâkası
Mecâz-ı mürselin melzûmiyyet alâkası
Mecâz-ı mürselin lâzımiyyet alâkası
Mecâz-ı mürselin ıtlâk alâkası

Cimriliği öldürüp cömertliği dirilten imamda bizim için hak toplandı (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 506).
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İnsān źikr idüb ĥayvān murād itmek (vr. 51b).
Đāĥik źikr idüb māşı murād itmek (vr. 51b)
Māşı źikr idüb đāĥik murād itmek (vr. 52a).
( يَأك َْلنَ ُكل لَ ْيلَ ٍة اِكَافًاvr. 52b).
س
ٌ ( َعل ِْمتُ نَ ْفvr. 52b).
س َّجدًا
ُ اب
َ َ( ا ُ ْد ُخلُوا ْالبvr. 52b).
9ْ ُّ
َضلوا
ِ ( يُبَيِنُ اّللُ لَ ُك ْم أَن تvr. 53a).
ŞibǾ ve cūǾ ve feraĥ ve ġam ve ġażab ve ħavf gibi (vr.
54a).
س
ُ سدًا يَ ْفت َِر
َ َ( َرأَيْتُ اvr. 64b).
10 ُ
َّ َ( َوق66b).
ض أ َم ًما
ِ ْط ْعنَا ُه ْم فِي األَر
7

8

ُ اَ َو َما َرأَيْتَ ال َمجْ دَ ا َ ْلقَى َرحْ لَه
َ ( فِى اَ ِلvr. 71a).
ط ْل َحةَ ثَ َّم لَ ْم َيتَ َح َّو ِل

Mecâz-ı mürselin takayyüd alâkası
Mecâz-ı mürselin hâsın ismini 'âma ıtlâk alâkası
Mecâz-ı mürselin umûm alâkası
Mecâz-ı mürselin ma'nâ-yı mecâzî ma'nâ-yı hakîkîden
bedel olmak alâkası
Mecâz-ı mürselin nekâret alâkası
Mecâz-ı mürselin ta'rîf bi'l-lâm alâkası
Mecâz-ı mürselin hazf alâkası
Teşbîhin iki tarafının (müşebbeh ve müşebbehün bih)
aklî olması
İstiâre-i müreşşaha
İstiârede câmi'in (ortak yanın) müsteârun minh ve
müsteârun leh kavramına dâhil olması
Îmâ ve işâret

11

Telhîs'te mecâz-ı mürselin sebebiyyet, müsebbebiyyet, âlet, külliyet, cüz'iyyet, kevn-i
sâbık, kevn-i lâhık, mahalliyyet ve hâliyyet olmak üzere 9 alâkası zikredilmiştir. Tercümede ise
bu alâkalara şekl, sıfat, tezâd, melzûmiyyet, lâzımiyyet, ıtlâk, takayyüd, hâsın ismini 'âma ıtlâk,
umûm ('âmın ismini hâsa ıtlâk), mücâveret, ma'nâ-yı mecâzî ma'nâ-yı hakîkîden bedel olmak,
isti'dâd, nekâret, ta'rîf bi'l-lâm, hazf, ziyâde olmak üzere 16 alâkâ daha ilave edilerek toplam 25
alâkaya yer verilmiştir.
Teşbîh konusu kapsamında ele alınan Telhîs'teki bütün mevzular tercümede yer
almamaktadır. Bu konuyla alakalı Telhîs'te olup da tercümede bulunmayan mevzuları başlıklar
itibariyle şöyle sıralamak mümkündür: Vech-i şebehin mürekkeb-i hissî olması, vech-i şebehin
mürekkeb-i aklî olması, teşbîhin müşebbeh ve müşebbehün bih itibariyle dört kısmı (müfredi
müfrede teşbîh, mürekkebi mürekkebe teşbîh, müfredi mürekkebe teşbîh, mürekkebi müfrede
teşbîh), teşbîhin bölümleri (teşbîh-i melfûf, teşbîh-i mefrûk, teşbîh-i tesviye, teşbîh-i cem),
vech-i şebeh itibariyle teşbîhin kısımları (mufassal, mücmel, temsîl, gayr-ı temsîl), karîb-i
mübtezel, baîd-i garîb, edat itibariyle teşbîhin kısımları (müekked, mürsel), garaz itibariyle
teşbîhin kısımları (makbûl, merdûd).
Mütercim, eserinin bazı yerlerinde tercüme ettiği cümle veya kaynak metinde misal
getirilen ibare, âyet, hadis, mısra ve beyit hakkında "tafsîli budur" diyerek bazı açıklamalar
َ َ"ن
yapmıştır. Örneğin Telhîs'te istiâre-i tebe'iyye konusuna misal getirilen 12"ٌ ت ْال َحا ُل َو ْال َحا ُل نَاطِ قَة
ِ َطق
cümlesindeki hangi kelimenin müşebbeh, müşebbehün bih ve vech-i şebeh olduğunu "miŝāl-i
meźkūrda nuŧķ-ı nāŧıķ müşebbehdür delālet-i ĥāl müşebbehün bihdür vech-i teşbįh įżāĥ maǾnen
ve įśāl ile'ź-źihndür" (vr. 59b) şeklinde açıkladıktan sonra "tafsîli budur" diyerek şu açıklamada

7

Nefsimi bildim.
Kapısından eğilerek girin (Kur'ân-ı Kerîm, Bakara: 58).
9
Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor (Kur'ân-ı Kerîm, Nisâ: 176).
10
Onları (yahudileri) grup grup yeryüzüne dağıttık (Kur'ân-ı Kerîm, A'râf: 168).
11
Sen cömertliğin âl-i Talha'nın içine yükünü attığını ve oradan da çıkmadığını görmedin mi (Arslan, 2015: 111).
12
Hal konuştu ve durum böyle anlatıyor (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 505).
8
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َ َ نfiǾlinüň maśdarı olan nuŧķ  دلتfiǾlinüň maśdarı olan delālete
bulunmuştur: "Tafśįli budur ki طقَت
َ َ نmüştaķ oldı
teşbįh olındı baǾde nuŧķ delālet içün istiǾāre ķılındı baǾde nuŧķ müsteǾārdan طقَت
 دلتmaǾnāsına nāŧıķ müştaķ oldı dāll maǾnāsına" (vr. 59b).
Mütercim, eserin bazı kısımlarında Taftazânî'nin Muhtasaru'l-Meânî adlı eserinden
istifade etmiştir. Söz gelimi istiâre-i inâdiyye'nin çeşitlerinden istiâre-i tehekkümiyye ve istiâre-i
temlîhiyyeyi tarif ederken Muhtasaru'l-Meânî'den يض ِه ِلت َ ْن ِزي ِل
ِ َض ِد ِه َم ْعنَاهَا ْال َحقِيقِي ِ ا َ ْو نَق
ِ ََ لَّتِى ُم ْشتَمِ ٌل فِى
13
َ ب ِب َوا ِس
ِيح
ُ ض َم ْن ِز َلةَ ْالتَنَا
ِ ُضا ِد َو التَّنَاق
َ س
َ َّ  التşeklindeki cümleyi alıntılamıştır.
ٍ ط ِة ت َ َه ُّك ٍم ا َ ْو ت َ ْمل
َ َِى بِا َ ْن ت َ ْذ ُك َر ا َ َحد
Eserdeki istiârenin tarifine dair Arap alfabesiyle verilen " َط َرفِي الت َّ ْشبِي ِه َو ت ُ ِريد
َ ه
َ  " ِب ِه الşeklindeki ilk cümle, Telhîs'te Sekkâkî'nin tarifi
شبَّ ِه ِب ِه
َ شبَّ ِه فِي ِج ْن ِس ْال ُم
َ ط َرفِ ْاالَخ ََر ُمدَّ ِعيًّا دُ ُخو َل ْال ُم

14

olarak belirtilmiştir.
Telhîs'teki istiâre-i mekniyye ile istiâre-i tahyîliyye konusunda bazı ihtilâfların mevcut
olduğunun söylendiği kısım tercüme edilirken mütercim tarafından Zemahşerî, Sekkâkî,
Kazvînî ve eski âlimlerin bu konular hakkındaki görüşleri nakledilmiştir.
İstiâre konusu ile ilgili Telhîs'te misal getirilen bazı mısra ve beyitler tercümede yer
almamaktadır. Telhîs'te istiâre bahsinde misal getirilip tercümeye alınmayan mısra ve beyitler
şunlardır:
1. الَ ت َ ْع َجبُوا مِ ْن بِلَى ِغالَلَتِ ِه
علَى ْالقَ َمر
ُ قَ ْد ُز َّر ا َ ْز َر
َ ُاره

15

2. 16ت نَقُدُّ ِب َها
ٍ نَ ْق ِري ِه ُم لَ ْهذَمِ يَّا
ُ ص َعدُ َحتَّى َي
3. ظ ُّن ْال َج ُهو ُل
ْ َو َي
17

ِس َماء
َّ بِا َ َّن لَهُ َحا َجةً فِى ال

َّ ِي ال
4. س َماء
َّ س مِ ْس َكنُ َها فِي ال
ُ ش ْم
َ ه
ًعزَ ا ًء َجمِ يال
َ َفَ َع َّز ْالفُ َؤاد
صعُودَا
ُّ فَلَ ْن ت َ ْستَطِ ي َع اِلَ ْي َها ال

13

Bu ikisi, kelimenin gerçek manasının zıttında veya manalarının nakzında kullanılır. Teşbih babında da açıklaması
geçtiği gibi tahakküm ve temlih vasıtasıyla tezadı veya tenakuzu tenasüb mertebesine indirmede kullanılan istiaredir
(Arslan, 2014: 620).
14
İstiâre, teşbihin iki tarafından (müşebbeh ve m. bih) birini zikredip diğerini müşebbehin müşebbehün bih cinsine
dâhil olduğunu iddia edercesine, murad etmendir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 523).
15
Gömleğinin eskimiş olmasından dolayı şaşırmayın. Zira onun düğmeleri ay üzerine bağlanmıştır (iliklenmiştir)
(Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 488).
16
Kendileriyle kesip parçaladığımız, her şeyi doğradığımız mızrak ve kılıçları, onlara ziyafet olarak sunacağız
(Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 505).
17
Övülen kişi, kemal mertebelerini o derece tırmanmıştır ki, cahil kimse, onun, gökte bir hacet ve emeli var da onu
elde etmek için yükselmekte olduğunu sanır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 510).
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ََو لَ ْن ت َ ْستَطِ ي َع اِ َليْكَ النُّ ُزوال

18

5. ُ ص َر بَاطِ لُه
َ ُص َحا ْالقَ ْلب
َ ع ْن
َ س ْل َمى َو ا َ ْق
َ
ُ الصبَى َو َر َواحِ لُه
ُ ى ا َ ْف َر
ِ اس
َ َو ع ُِر

19

Eserin İmlâ Özellikleri
Eserde Telhîsü'l-Miftâh'ın şâhid kısımları orijinal dilde yazılırken harekeleme yoluna
gidilmiştir. Aynı zamanda iki şekilde okunmaya müsait kelimeler ile anlamı pek bilinmeyen
kelimeler de zaman zaman harekelenmiştir. Örneğin eserin 71a sayfasındaki "Ǿurżiyye" kelimesi
"Ǿarżiyye" şeklinde de okunmaya müsait olduğundan karışıklığın önlenmesi amacıyla ötre ile
harekelenmiştir.
Eserdeki bazı Farsça tamlamalar için tamlananın sonundaki kelimenin altına esre işareti
konularak tamlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Söz gelimi eserin 54a sayfasındaki "ħulķ-ı
kerįm" tamlaması için "ħulķ" kelimesinin son harfinin altına esre işareti konularak bu iki
kelimenin tamlama oluşturacak şekilde okunması gerektiği belirtilmiştir.
Eserde şeddeli kelimeler için şeddeli okunması gereken harfin üzerine şedde işareti
konmuştur. Bu kullanım özellikle inâdiyye, vifâkiyye, hakîkiyye, tebe'iyye vb. gibi kelimelerde
daha çok görülmektedir.
Eserde ibtidâen, ma'an, karîben, tahyîlen, târeten vb. gibi kelimeler tenvin işareti
kullanılarak yazılmıştır.
[METİN]
[48b] Bismillāhirraĥmānirraĥįm
Ammā baǾd maǾlūm olsun ki lafž-ı müstaǾmel yā ĥaķįķįdür yā mecāzįdür yā teşbįhdür yā
kināyedür. Ĥaķįķat daħi yā luġaviyyedür yā Ǿaķliyyedür. Mecāz daħi yā luġavįdür yā Ǿaķlįdür. Ĥaķįķat-i
Ǿaķliyye ve mecāz-ı Ǿaķlį isnādda olur. YaǾnį ŧarafeyni ĥaķįķįdür ve mecāz-ı Ǿaķlįye mecāz fį'l-iŝbāt daħi
dirler. Miŝālleri 20 ا َ ْن َبتَ هللاُ ْالبَ ْق َلve 21الربِي ُع ْالبَ ْق َل
َّ َ ا َ ْنبَتgibi muvaĥĥidden śādır olursa miŝāl-i evvelde ŧarafeyn
ĥaķįķįdür ki maǾnā-yı mevżūǾun lehde müstaǾmeldür. O inbātı daħi Allāh'a isnād ĥaķįķįdür ki nefsü'lemrde ve ĥaķįķatde baķlayı münbit olan Allāh teǾālādur. Miŝāl-i ŝānįde keźālik ŧarafeyn ĥaķįķidür ki
maǾnā-yı mevżūǾun lehde müstaǾmeldür lākin inbāt fiǾlini rebįǾe isnād mecāzdur. Zįrā münbit-i ĥaķįķį
Allāh [49a] teǾālādur.
18

O (sevgili) meskeni gökyüzü olan bir güneştir. Öyleyse sen gönlünü güzel bir sabra yönlendir (sabırlı olmaya
alıştır). Zira ne sen onun katına yükselebilirsin ne de o senin bulunduğun yere inebilir (Ustaosmanoğlu ve Şahin,
2012: 510).
19
Kalb, Selma'ya olan sevgisinden kaynaklanan sarhoşluktan kurtuldu, ayıldı ve ona doğru akıp giden meylinden
vazgeçti. Batıl (boşuna heves) son buldu. Sıba'nın (cehalet ve delidoluluğa meylin) atları ve binekleri çıplak kaldı
(Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 518).
20
Allah sebzeyi yeşertti (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 49).
21
Bahar sebzeyi yeşertti (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 49).
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TaǾrįfü'l-Ĥaķįķatu'l-Luġaviyye

ُ ت َلهُ فِي اصْطِ الَحٍ بِ ِه التَّخَا
ْ َضع
ُطب
ِ ِى َك ِل َم ِة ْال ُم ْست َ ْع َم َل ِة فِي َما ُو
َ  هYaǾnį ĥaķįķat-ı luġaviyye şol kelimedür ki
vāżıǾ vażǾ itdügi maǾnāda istiǾmāl olına vażǾ ķaydıyla.  خذ الكتابdiyicek yirde  خذ الفرسmiŝilli ġalaŧ ve
22

ُ فِي اصْطِ الَحٍ ِب ِه التَّخَا
recül-i şücāǾda istiǾmāl olınan esed miŝilli mecāz taǾrįf-i ĥaķįķatden ħāric ķaldılar ُطب
ķaydıyla Ǿörf-i luġatde Ǿibādet-i maħśūśa maǾnāsına olan śalāt miŝilli mecāz ve Ǿörf-i şerǾde duǾā
maǾnāsına olan śalāt miŝilli mecāz ħāric ķaldılar. Ammā mecāz-ı luġavį yā müfreddür yā mürekkebdür.
TaǾrįfü'l-Mecāzu'l-Müfred
23

ْ َضع
ع ِن ا َِرادَتِ ِه
َ  ه َُو ْال َك ِل َمةُ ْال ُم ْست َ ْع َملَةُ فِيYaǾnį mecāz-ı müfred şol kelimedür
َ ت لَهُ ِلعَالَقَ ِة َم َع قَ ِرينَ ٍة َمانِعَ ٍة
ِ غي ِْر َما ُو

ki vāżıǾ vażǾ itdügi maǾnānuň ġayrında istiǾmāl olına bir Ǿalāķa sebebinden ki mevżūǾun lehi irādeden
māniǾ olan ķarįne ile maǾan mevcūd ola. Ĥāśılı [49b] mecāzda Ǿalāķa ve ķarįne mevcūd gerekdür.
ْ ض َع
ǾAlāķanuň beyānı ķarįben gelecekdür. Ammā ķarįne oldur ki murād olan mufśiĥ ola ُت لَه
َ فِي
ِ غي ِْر َما ُو
ķaydıyla kitāb diyicek yirde sebķat-ı lisān olub feres dinilen ġalaŧ taǾrįf-i mecāzdan ħāric ķaldı. َم َع َق ِرينَ ٍة
 َمانِ َع ٍةķaydıyla kināye ħāric ķaldı. Zįrā kināyenüň ķarįnesi mā vuđiǾa lehi irādeden māniǾ degüldür.
TaǾrįfü'l-Mecāzu'l-Mürekkeb
ُ  ه َُو لَ ْفYaǾnį mecāz-ı mürekkeb şol lafž-ı mürekkebdür ki maǾnā-yı
َ ْ ُظ ْال ُم ْست َ ْع َم ُل فِي َما شُبِهَ بِ َم ْعنَاه
ْ اال
ِ صلِي

24

aślįsine müşebbeh olan maǾnāda istiǾmāl olına. MaǾlūm olsun ki mecāz-ı mürekkebüň ĥaķįķati oldur ki
müşebbehden müteǾaddide aħź olına baǾde bu ikisin müştemil bir cāmiǾde müşārik ķılına. Miŝāli َاِنِى ا َ َراك
25

 تُقَ ِد ُم ِرجْ الً َوت ُ َٔو ِخ ُر ا ُ ْخ َرىgibi. Miŝāl-i meźkūrda mütereddid fį'l-emr olan kimesnenüň tereddüdi śūreti şol

kimesnenüň [50a] tereddüdi śūretine teşbįh olındı ki źehāb içün ķāǿim ola źehāb murād itdükde taķdįm-i
ricl ider gāhį murād itmez girü teǿħįr ider. Vech-i teşbįh tāreten iķdām ve tāreten iĥcāmdur buňa istiǾāre-i
temŝįliyye daħi dirler.
Taķsįm-i Āħer li-Küllin mine'l-Ĥaķįķati ve'l-Mecāz
Ve daħi maǾlūm olsun ki ĥaķįķat ve mecāzdan her biri yā luġavįdür yā şerǾįdür yā Ǿörfį-i ħāśdur
yā Ǿörfį-i Ǿāmdur. Luġavį oldur ki vāżıǾı ehl-i luġat ola esed gibi ĥaķįķat-i luġaviyyedür sebuǾ-ı maħśūś
içün ve mecāz-ı luġavįdür recül-i şücāǾ içün. ŞerǾį oldur ki vāżıǾı ehl-i şerǾ ola śalāt gibi ĥaķįķat-i
şerǾiyyedür Ǿibādet-i maħśūśa içün mecāz-ı şerǾįdür duǾā içün. ǾÖrfį-i ħāś oldur ki nāķili müteǾayyen ola
fiǾl gibi Ǿörfiyye-i ħāśśadur lafž-ı maħśūś içün mecāz-ı Ǿörfį-i ħāśdur ĥadeŝ içün. ǾÖrfį-i Ǿām oldur ki
vāżıǾı müteǾayyen olmaya dābbe gibi ĥaķįķat-i Ǿörfiyye-i Ǿāmmedür [50b] ķavāyim-i erbaǾa śāĥibi içün
mecāz-ı Ǿörfį-i Ǿāmdur insān içün. Ve daħi maǾlūm olsun ki muŧlaķā mecāz yā mecāz-ı mürseldür yā
istiǾāredür.

22

Hakikat: Konuşmanın kendisiyle olduğu ıstılahta konulduğu manada kullanılan kelimedir (Ustaosmanoğlu ve
Şahin, 2012: 474).
23
Mecaz-ı müfred, konuşulan ıstılahta kelimenin konulduğu manadan başka bir mana için kullanılmasıdır. Bir şekilde
ki var olan bir karine sebebiyle asıl mananın murad edilmediği sahih olmuş olur (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012:
475).
24
Mecaz-ı mürekkeb, lafzın, mübalağa (abartma)dan dolayı teşbih-i temsil ile asıl manasına benzetilen manada
kullanılmasıdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 513).
25
Seni, bir adım öne atıp, sonra adımını geri alıyorsun gibi görüyorum (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 513).
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Mecāz-ı Mürsel

Mecāz-ı mürsel oldur ki maǾnā-yı ĥaķįķį ile maǾnā-yı mecāzį beyninde olan Ǿalāķa müşābehetüň
ġayrı ola  سال الميزابgibi. Mįzābuň maǾnā-yı ĥaķįķįsi Fārisįce nāvdān didikleridür maǾnā-yı mecāzįsi
mādur. MaǾnįyeyn beyninde olan Ǿalāķa ĥāliyyet ve maĥalliyyetdür ki müşābehetüň ġayrıdur ĥālüň ismin
maĥalle tesmiye ķabįlindendür. Nitekim envāǾı ķarįben źikr olınur. İstiǾāre oldur ki maǾnįyeyn beyninde
olan Ǿalāķa müşābehet ola ٌ عندى اسدgibi. MaǾnā-yı ĥaķįķįsi ĥayvān-ı müfterisdür maǾnā-yı mecāzįsi recül-i
şücāǾdur. MaǾnįyeyn beyninde olan Ǿalāķa şecāǾatdür ki müşābehetdür.
EnvāǾu'l-ǾAlāķat
MaǾlūm olsun ki muŧlaķā mecāzda muǾteber olan Ǿalāķāt yigirmi beş nevǾdür. Evvelki nevǾ
şekldür. YaǾnį maǾnā-yı mecāzį ile maǾnā-yı [51a] ĥaķįķį śūretde müşārik olmaķdur śūret-i menķūşe ile
feresüň śūreti gibi yaǾnį müşāreketi gibi. İkinci nevǾ śıfatdur. YaǾnį maǾnā-yı ĥaķįķįye mezįd-i iħtiśāśį
olan śıfatda maǾnā-yı mecāzįnüň müşāreketidür. Üçünci nevǾ teżāddur. YaǾnį maǾnā-yı ĥaķįķį ile maǾnāyı mecāzį beyninde münāfāt olmaķdur. Miŝāli mıśrāǾ  بر عكس نهند اسم زنكى كافورNeŝr yaǾnį siyāh zengįye
beyāż kāfūr ıŧlāķı gibi. Buňa Ǿalāķa-i ıŧlāķ ismü'ż-żıdd Ǿale'ż-żıdd dirler. Dördünci nevǾ sebebiyyetdür.
Murād sebeb-i müǿeŝŝirdür muŧlaķā Ǿillet olan degüldür  اُخِ ْذتُ بِ ْالخ َْم ِرgibi. Ħamr sebeb-i müǿeŝŝirdür iŝm
müsebbebdür sebebüň ismini müsebbebe tesmiye ķabįlindendür. Beşinci nevǾ āletdür ق فِي
ِ َسان
َ َواجْ َعل لِي ِل
ٍ ص ْد
26
َ ْاْلخِ ِرينgibi. Āyet-i meźkūrede lisān źikrüň āletidür şeyǿüň āletinüň ismini şeyǿe tesmiye ķabįlindendür.
Altıncı nevǾ müsebbebiyyetdür  ش َِربْتُ اإلثْ َمgibi. İŝm [51b] müsebbebdür ħamr sebebdür müsebbebüň ismini
صا ِب َع ُه ْم فِى اَذَانِي ِه ْم
َ َ  يَجْ َعلُونَ اgibi. Āyet-i kerįmede
eśābiǾden murād enāmildür küllüň ismini cüzǿe tesmiye ķabįlindendür. Sekizinci nevǾ cüzǿiyyetdür ُك ُّل
sebebe tesmiye ķabįlindendür. Yidinci nevǾ külliyyetdür

27

ُ شَي ٍئ هَالكَ ْاالَ ْو َجهgibi. Āyet-i kerįmede vechden murād źātdur tesmiyetü'l-külli bi-ismü'l-cüzǿ ķabįlindendür.
Ŧoķuzuncı nevǾ melzūmiyyetdür. Nār źikr idüb ĥarāret murād itmek gibi melzūmuň ismini lāzıma
tesmiye ķabįlindendür. Onuncı nevǾ lāzımiyyetdür. Ĥarāreti źikr idüb nār murād itmek gibi lāzımuň
ismini melzūma tesmiye ķabįlindendür. On birinci nevǾ ıŧlāķdur. Ĥayvān źikr idüb insān murād itmek
gibi muŧlaķı muķayyede ıŧlāķ ķabįlindendür. On ikinci nevǾ taķayyüddür. İnsān źikr idüb ĥayvān murād
itmek gibi muķayyedi muŧlaķa ıŧlāķ ķabįlindendür. On üçünci nevǾ đāĥik źikr idüb māşı murād itmek gibi
ħāśuň ismini Ǿāma ıŧlāķ ķabįlindendür. On dördünci nevǾ [52a] Ǿumūmdur. Māşı źikr idüb đāĥik murād
itmek gibi Ǿāmuň ismini ħāśa ıŧlāķ ķabįlindendür. On beşinci nevǾ maǾnā-yı mecāzį ķable vuķūǾu'l-ĥükm
śıfat-ı ĥaķįķiyye üzere olmaķdur 28[ َوآتُوا ْال َيتَا َمى أ َ ْم َوالَ ُه ْمgibi]. Āyet-i kerįmede yetįmüň maǾnā-yı ĥaķįķįsi
ĥadd-i bülūġa irişmedin babası fevt olan insāndur ki maǾnā-yı mecāzįsi murāddur. YaǾnį bāliġ olandur ki
iǾŧā-yı māl ile ĥükmüň vuķūǾından evvel śıfat-ı ĥaķįķiyyesi olan yütm ile mevśūfdur. On altıncı nevǾ
maǾnā-yı mecāzį baǾde taĥaķķuķu'l-ĥükm śıfat-ı aśliyyesi üzere olmaķdur 29ْص ُر خ َْم ًرا
ِ  ِإنِي أ َ َرانِي أَعgibi. Āyeti kerįmede ħamruň maǾnā-yı ĥaķįķįsi mā-i Ǿinebdür şurūŧ-ı ŝelāŝe ile maǾnā-yı mecāzįsi Ǿaśįrdür ki Ǿaśr
ĥükminüň taĥaķķuķundan śoňra ħamr olacaķdur. YaǾnį  مأيول اليهiǾtibāriyle Ǿaśįre ħamr ıŧlāķ olınmışdur.

26

Bana, sonra gelecekler içinde iyilikle anılmak nasip eyle (Kur'ân-ı Kerîm, Şu'arâ: 84)
Parmaklarını kulaklarına tıkarlar (Kur'ân-ı Kerîm, Bakara: 19).
28
Yetimlere mallarını verin (Kur'ân-ı Kerîm, Nisâ: 2).
29
Muhakkak ki kendimi (rüyamda) şarap yapmak için üzüm sıkarken görüyorum (Kur2ân-ı Kerîm, Yûsuf: 36).
27
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On yidinci nevǾ maĥalliyyetdür  سال الميزابgibi. Mįzāb maĥaldür mā ĥāldür maĥallüň ismini ĥāle tesmiye
ķabįlindendür. On sekizinci nevǾ ĥāliyyetdür [52b]

ْ  َوأ َ َّما َّالذِينَ ا ْب َيضgibi. Āyet-i
اّلل
ِ َّت ُو ُجو ُه ُه ْم فَفِي َرحْ َم ِة

30

meźkūrede raĥmet ĥāldür cennet maĥaldür ĥālüň ismini maĥalle tesmiye ķabįlindendür. On ŧoķuzıncı
nevǾ mücāveretdür. Maĥall-i vāĥidde eĥad-i kāǿineynüň ismini āħere ıŧlāķ gibi eĥad-i mütecāvireynüň
ismini āħere ıŧlāķ ķabįlindendür. Yigirminci nev maǾnā-yı mecāzį maǾnā-yı ĥaķįķįden bedel olmaķdur
 يَأك َْلنَ ُكل لَ ْيلَ ٍة اِكَافًاgibi. İkāf mübdelün minhdür ŝemen bedeldür mübdelün minhüň ismini bedele tesmiye
ķabįlindendür. Yigirmi birinci nevǾ istiǾdāddur. YaǾnį medlūl-i mecāzį maǾnā-yı ĥaķįķįye müstaǾidd
olmaķdur ص ْرتُ خ َْم ًرا
ِ ع
َ gibi. Ħamrdan murād Ǿaśįrdür ki ħamriyyete müstaǾiddür. Yigirmi ikinci nevǾ
nekāretdür س
ٌ عل ِْمتُ نَ ْف
ٌ ' ُك ُّل نَ ْفdür maǾnā-yı ĥaķįķįsi nefs-i vāĥidedür. Yigirmi
َ gibi. Āyet-i kerįmeden murād س
س َّجدًا
ُ اب
َ  ا ُ ْد ُخلُوا ْال َبgibi. MaǾnā-yı şerįfi  بابًا من ابوابهاdimekdür. Yigirmi
dördünci nevǾ ĥaźfdür. Ol daħi üç nevǾdür. Evvelki ĥaźf-i mużāfdur  َو ا َ ْسئ َ ُل ْالقَ ْريَةgibi. Taķdįri ehlü'lüçünci nevǾ taǾrįf bi'l-lāmdur

31

ķaryedür. İkinci [53a] ĥaźf-i mużāfun ileyhdür َ اَنَا ابْنُ َجالgibi. َ اِبْنُ َر ُج ٍل َجالdimekdür. Üçünci ĥaźf-i ĥarfü'ccer ve ĥarfü'n-nefydür 32َْضلُّوا
ْ َ  ِلئ ََّال تdimekdür. Yigirmi beşinci nevǾ ziyādedür ْس
ِ  يُبَيِنُ اّللُ لَ ُك ْم أَن تgibi. ضلُوا
َ لَي
َيئ
َ  َليdimekdür.
ٍ ْس مِ ْث ِل ِه ش
ِ  ك َْمثْ ِل ِه شgibi َيئ
et-Teşbįhāt
Ve daħi maǾlūm olsun ki çünki istiǾāre mecāzdan bir ķısm oldıysa ve istiǾārede olan Ǿalāķa daħi
bir teşbįhe ķısm oldıysa evvelā teşbįhi ve erkān-ı teşbįhi źikrden lāzım oldı. Teşbįh luġatde beňzetmege
dirler ve ıśŧılāĥda 33ار ِة ِب ْال ِكنَا َي ِة َو التَّجْ ِري ِد
ِ ْ ار ِة التَّحْ قِيقَ ِة َو
ِ ْ ع َلى َوجْ ِه
َ َار َك ِة ا َ ْم ٍر ِالَخ ٍَر فِي َم ْعنًى ال
َ ُه َُو الدَّالَلَة
َ اال ْس ِت َع
َ اال ْس ِت َع
َ ع َلى ُمش
vechi üzere olmaya. Erkān-ı teşbįh dörtdür müşebbeh ve müşebbehün bih ve vech-i teşbįh ve edāt-ı
teşbįh. Erkān-ı teşbįhden ŧarafeyn yā ĥissį veya Ǿaķlį veya muħtelif olur. Ĥissį oldur ki kendüsi yā
māddesi ĥavāss-ı ħams-ı žāhire ile müdrek ola mubśırātdan olan ħadd ile verd gibi mesmūǾātdan olan
śavt-ı [53b] żaǾįf ile hems gibi meşmūmātdan olan nükhet ile Ǿanber gibi meźūķātdan olan rįķ ile ħamr
gibi melmūsātdan olan cild-i nāǾim ile ĥarįr gibi. Māddesi maĥsūs olan şol ħayālįyi maǾdūmdur ki umūr-ı
müteǾaddideden müctemiǾ olına. Şöyle ki her umūruň her biri maĥsūsātdan ola şāǾirün ķavli gibi şiǾr
َّ َو َكانَ ُمحْ َم َّر ال
صعَّ ْد
َ ص َّو
َ َب ا َ ْو ت
َ َ ق اِذَا ت
ِ شقِي
ٍ ا َ ْعالَ ُم يَاقُو
علَى ِر َماحٍ مِ ْن زَ بَ ْر َج ْد
َ َت نُش ِْرن

34

Neŝr yaǾnį şaķįķ-i muĥmerr taśavvabı ve taśaǾǾadı vaķtinde Ǿalemler gibidür ki zebercedden olan rimāĥ
üzere münteşir ola. Miŝāl-i meźkūrda Ǿalem ve yāķūt ve rumĥ ve zebercedden her biri ĥiss-i baśar-ı
maĥsūsdur lākin bu umūrdan mürekkeb olan mevcūd olmaduġından maĥsūs degüldür. Ammā Ǿaķlį oldur
ki kendüsi yā māddesi ĥavāss-ı ħams-ı žāhire ile müdrek olmaya kendüsi müdrek olmayan Ǿilm ile ĥayāt
gibi. Māddesi müdrek olmayan şol vehmįlerdür ki anda ĥavās içün medħal olmaya lākin müdrek [54a]
olmaķ lāzım gelse yaǾnį ĥavās ile müdrek ola şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
30

Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler (Kur'ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân: 107).
Kapısından eğilerek girin (Kur'ân-ı Kerîm, Bakara: 58).
32
Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor (Kur'ân-ı Kerîm, Nisâ: 176).
33
Teşbih, bir şeyin başka bir şeye manada ortaklığına delâlet etmesidir. Teşbihten murad, ne istiâre-i tahkikiyye ne de
istiâre bi'l-kinâye üzerine olanıdır. Hatta tecrîd tariki üzere olan da değildir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 408).
34
Rüzgarın etkisiyle aşağı-yukarı sallanıp hareket eden kırmızı lale, sanki zebercedden yapılmış mızrak üzerindeki
yakut bayraklarıdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 413).
31
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اجعِي
َ ي ُم
ِ ض
ُّ ِاَيَ ْقتُلُنِي َو ْال َم ْش ِرف
ب ا َ ْغ َوا ِل
ِ َو َم ْسنُونَةٌ ُز ْر ٌق َكا َ ْنيَا

35

Neŝr beni ibǾād iden recül beni ķatl ider mi ĥālbuki ġūller azıları gibi meşārif-i Yemen'e mensūb olan
ķılıc ve sihām-ı muĥaddedetü'n-niśāl ve śāfiye ve meclüvv benüm mülāzımumdur yaǾnį benden
ayrılmazlar. Miŝāl-i meźkūrda sihām-ı muĥaddedetü'n-niśāl müşebbehdür enyāb-ı aġvāl müşebbehün
bihdür ki taĥaķķuķı olmaduġından maĥsūs degüldür lākin idrāki farż olınsa yine ĥavāss ile olur. Ve daħi
māddesi müdrek olmayan ķısmdandur vicdān ile müdrek olan şeyǿler leźzet ve elem ve şibǾ ve cūǾ ve
feraĥ ve ġam ve ġażab ve ħavf gibi. Ammā ŧarafeyni muħtelif olursa bir ŧarafı ĥissį ve bir ŧarafı Ǿaķlį olur.
Müşebbeh Ǿaķlį ve müşebbehün bih ĥissį olanuň miŝāli meniyye ile sebuǾ gibi. Müşebbeh ĥissį ve
müşebbehün bih Ǿaķlį olanuň miŝāli Ǿıŧr ile ħulķ-ı kerįm gibi. [54b] Miŝāl-i meźkūrda Ǿıŧr ĥissįdür zįrā
ĥiss şemm ile maĥsūsdur ħulķ-ı kerįm Ǿaķlįdür zįrā keyfiyyāt-ı nefsāniyyedendür. Ammā vech-i teşbįh şol
maǾnādur ki kendüde ŧarafeynün iştirāki ķaśd olına yā taĥķįķen yā taħyįlen. YaǾnį vech-i teşbįh ŧarafeyne
keŝįrü'l-iħtiśāś olmaķ gerek. Meŝelā Zeyd ile esed beyninde olan şecāǾat gibi. Ammā ĥayvāniyyet ve
cismiyyet ve vücūd miŝilli maǾnālar keŝįrü'l-iħtiśāś olmaduġından vech-i teşbįh tesmiye olınmaz.
Taħyįlįden murād oldur ki vech-i şebeh eĥad-i ŧarafeynde yāħod ŧarafeynde maǾan Ǿalā sebįlü't-taħyįl ve'tteǿvįl bulına şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
وم بَيْنَ دُ َجا َحا
َ َو َكا َ َّن النُّ ُج
ع
ُ سنَنٌ الَ َح َب ْينَ ُه َّن ا ْب ِتدَا
ُ

36

YaǾnį leylüň žulmeti beyninde olan nücūm ibtidāǾ beyninde žāhir olan sünnetler gibidür. Miŝāl-i
meźkūrda dücāǿ-i leylde görinen nücūm müşebbehdür ibtidāǾ beyninde žāhir olan sünnetler müşebbehün
bihdür vech-i şebeh leyl-i mužlim cevānibinde nücūm-ı meşrıķadan ĥāśıl olan heyǿetdür ki müşebbehün
bihde Ǿalā ŧarįķü't-taħyįl mevcūddur. Vaķtā ki [55a] bidǾat ve cehl śāĥibini žulmetde meşy iden kimse
gibi ķıldıysa şöyle ki ŧarįķa mühtedį olmaz bu cihetden žulmete teşbįh ķılındı. Ve Ǿaks ŧarįķiyle bidǾatüň
żıddı olan sünnet ve cehlüň żıddı olan Ǿilm nūra teşbįh olınmaķ lāzım geldi. Ĥāśılı sünnet ile Ǿilmüň nūr
gibi olması şüyūǾı taħyįl ider ki sünnet ile Ǿilm źį-beyāż ve źį-işrāķ olan şeyǿdendür. Ve bidǾat ile cehl źįsevād ve źį-ižlām olan şeyǿdendür. Pes bu teǿvįl sebebiyle dücā beyninde olan nücūm ile ibtidāǾ beyninde
olan sünnetüň iştirāki žāhir oldı ki her biri şeyǿ-i źį-sevādda şeyǿ-i źį-beyāż olmasıdur. Ve daħi maǾlūm
olsun ki vech-i şebeh ŧarafeynüň ĥaķįķatinden yā ġayr-ı ħāricdür yā ħāric-i śıfatdur. Ġayr-ı ħāric olursa
ŧarafeynüň yā tamām māhiyyeti olur yā cüzǿi olur. Meŝelā bir ŝevbi ŝevb-i āħere yā nevǾlerinde yā
cinslerinde yā faśllarında teşbįh idüb َيص مِ ثْ ُل ذَلِك
ُ ِ ْالقَمgibi vech-i şebeh ketān olmaları [55b] olursa
nevǾlerinde olur ŝevb olmaları olursa cinslerinde olur ķuŧnlarında olmaları olursa faśllarında olur. Ħāric-ı
śıfat olursa śıfat daħi yā ĥaķįķiyyedür yā iżāfiyyedür. Ĥaķįķiyye şol heyǿetdür ki źātda mütemekkin ve
müteķarrir ola meŝelā Ǿilm gibi. ǾĀlimde ĥaķįķiyye daħi yā ĥissiyyedür yā Ǿaķliyyedür. Ĥissiyye oldur ki

35

O beni nasıl öldürebilir ki, meşrefi (kabile adı) kılıçlar ve gulyabanilerin keskin dişlerine benzeyen gök rengi
parlak mızraklar benim yanımdadır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 415).
36
Gecenin karanlıkları arasında yıldızlar, sanki içlerinde bid'atlar ve onlar arasında olan sünnetler gibidir
(Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 415).
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ĥavāss-ı ħams-ı žāhirenüň biri ile müdrek ola keyfiyyāt-ı cismiyye gibi baśar ile müdrek olan elvān ve
eşkāl ve maķādįr ve ĥarekāt ĥüsn ve ķubĥ ve đıĥk ve bükā gibi semǾ ile müdrek olan aśvāt-ı żaǾįfe ve
ķaviyye ve beyne beyne gibi źevķ ile müdrek olan ĥarāfet ve merāret ve melūĥat ve ĥumūżet gibi şetm ile
müdrek olan revāyiĥ gibi lems ile müdrek olan ĥarāret ve bürūdet ve ruŧūbet ve yubūset ve ħuşūnet ve
mülāyimet ve leyn ve śalābet ve ħiffet ve ŝıķl gibi. ǾAķliyye oldur ki ĥavāsuň medħali olmaya keyfiyyāt-ı
nefsāniyyeden [56a] źekā ve Ǿilm ve ġađab ve ĥilm ve sāǿir ġarįzį olan kerem ve ķudret ve şecāǾat gibi.
Ammā iżāfiyye oldur ki vech-i şebeh źilletde heyǿāt-ı müteķarrire ve mütemekkine olmaya belki şebehe
َّ  ا َ ْل ُح َّج ِة كَالteşbįhindeki izāle-[i] ĥicāb gibi ki ne źāt-ı şemsde ve ne źāt-ı ĥüccetde heyǿāt-ı
müteǾallıķ ola ش ْم ِس
müteķarrire degüldür. Şems ĥicāb-ı žulmeti izāle ider ĥüccet ĥicāb-ı cehli izāle ider. İzālenüň şeyǿeyne
taǾalluķı şems ile ĥicāb beyninde nisbet olduġıdur. Ve daħi maǾlūm olsun ki baǾżı kerre de vech-i şebeh
nefs-i teżāddan münteziǾ olur yā temlįĥ yā tehekküm vesāŧetiyle. YaǾnį yā melāĥat ve žarāfet veya
siĥriyye ve istihzā ķaśdıyla cebāna esed ve baħįle Ĥātim dinüldügi gibi. Ammā edāt-ı teşbįh kāf ve
keenne ve miŝl ve naĥv gibi kelimelerdür. BaǾżı kerre de edāt-ı teşbįh ĥaźf olınur teşbįh-i belįġ ķaśd
olanda. Ve daħi maǾlūm olsun ki teşbįhden [56b] ġaraż ġāliben müşebbehe Ǿāǿid olur. BaǾżı kerre de
müşebbehün bihe Ǿāǿid olur. Müşebbehe Ǿāǿid olursa yā imkānını beyāndur eger müşebbeh emr-i ġarįb
olursa şöyle muħālefet mümkin ola ve imtināǾ iddiǾā olına şāǾirüň ķavlindeki beyān gibi şiǾr
َام َو ا َ ْنتَ مِ ْن ُه ْم
ِ ُفَا ِْن تَف
َ ق ْاالَن
ض دَ ِم ْالغَزَ ا ِل
ُ فَا َِّن ْالمِ سْكَ َب ْع

37

Neŝr yaǾnį sen enāmdan olduġuň ĥālde enāmı tefevvuķ iderseň Ǿaceb degüldür. Zįrā misk daħi ġazāluň
deminden baǾżıdur. Ammā bu cihetden misk sāǿir demden muǾteberdür. Vaķtā ki şāǾir memdūĥuň enām
üzere tefevvuķını iddiǾā eyledi ise bu ĥayŝiyetle ki beynlerinde müşābehet ķalmadı ve bi-reǿsihi bu aśl ve
bi-nefsihi bu cins oldı. Pes bu daǾvā žāhirde mümteniǾ olmaķ ile müşebbehüň ĥālini misküň ĥāline teşbįh
ile imkānını beyān eyledi. Yā müşebbehüň ĥālini beyāndur evśāfdan ķanķı śıfatda olduġı bildürmekle.
[57a] Meŝelā bir ŝevbi ŝevb-i āħere sevādda teşbįhdeki beyān gibi bu śūretde müşebbehüň levni sāmiǾ
ķatında maǾlūm olmamaķ gerek. Yā müşebbehüň ĥālini miķdārını beyāndur ŝevb-i esvedi şiddet-i
sevādda ġurāba teşbįhdeki beyān gibi. Yāħod teşbįhden ġaraż müşebbehüň ĥālini sāmiǾüň nefsinde
taķrįrdür saǾyinde fāǿide olmayan kimseyi rāķım-ı Ǿale'l-māǿ olan kimseye teşbįhdeki ġaraż gibi. Yāħod
sāmiǾüň Ǿaynında müşebbehi tezyįndür vech-i esvedi melāĥat-i sevādda muķle-i žabye teşbįh gibi tezyįn
gibi. Yā sāmiǾüň Ǿaynında müşebbehi taķbįĥdür vech-i mecdūrı dįke naķr itdügi salĥa-i cāmide teşbįhdeki
taķbįĥ gibi. Ammā müşebbehün bihe Ǿāǿid olan ġaraż iki nevǾdür. Evvelki nevǾ müşebbehün bih
müşebbehden etemm olduġın įhāmdur. Bu teşbįh-i maķlūbda olur. Maķlūb oldur ki vech-i şebehde nāķıś
olan müşebbehün bih ķılına ekmeliyyetini iddiǾā ķaśd eylemek içün [57b] şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
ُ صبَا ُح َكا َ َّن
ُغ َّرتَه
َّ َو بَدَا ال
َوجْ هُ ْال َخلِيفَ ِة حِ ينَ ي ُْمتَدَ ُح

38

37

Sen onlardan biri olduğun halde, bütün insanlara üstün durumda isen (bunda şaşılacak bir şey yok) zira misk de
geyik kanından bir kısımdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 441).
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Neŝr śabāĥ žāhir olduķda gūyā ki ġurresi yaǾnį beyāżı ħalįfenüň vechi gibidür medĥ olınduġı vaķtde.
Miŝāl-i meźkūrda ġurre-i śabāĥ müşebbehdür vech-i ħalįfe müşebbehün bihdür ki vużūǾ ve żıyāda
śabāĥdan etemm olduġına įhām ķaśd olınmışdur. İkinci nevǾ müşebbehün bihe ihtimāmı beyāndur cāyiǾ
ola kimsenüň bedr gibi vechi işrāķ ve istidārede raġįfe teşbįhi gibi.
el-İstiǾārāt TaǾrįfü'l-İstiǾāre
َ ط َرفِي الت َّ ْشبِي ِه َو ت ُ ِريدَ بِ ِه ال
َ َِى بِا َ ْن ت َ ْذ ُك َر ا َ َحد
ط َرفِ ْاالَخ ََر ُمدَّ ِعيًّا دُ ُخو َل ْال ُم َشبَّ ِه فِي ِج ْن ِس ْال ُم َشبَّ ِه بِ ِه
َ  هyaǾnį istiǾāre şol
şeyǿdür ki teşbįhüň ŧarafeyninden birini źikr idüb ŧaraf-ı āħeri murād idesin müşebbehüň müşebbehün bih
39

cinsine duħūlini müddeǾį olduġuň ĥālde. MaǾlūm olsun ki istiǾāre baǾżı kerre de şol lafža ıŧlāķ olınur ki
maǾnā-yı aślįsine müşābih maǾnāda [58a] istiǾmāl olına

سدًا يَ ْرمِ ي
َ َ' َرأَيْتُ اdeki esed gibi. MaǾnā-yı aślį

40

ĥayvān-ı müfterisdür recülüň maǾnāsı yaǾnį medlūli şaħś-ı insānįdür. Ĥāśılı esed recülüň müsemmāsı
olan şaħśda müstaǾmel olındı  يَ ْرمِ يķarįnesiyle. BaǾżı kerre de fiǾl-i mütekellime dirler. YaǾnį
müşebbehün bihüň ismini müşebbehde istiǾmāl eylemege dirler. Bu taķdįrce mütekellime müsteǾįr ve
müşebbehün bihüň lafžına yaǾnį esede müsteǾār dirler. Esedüň mevżūǾun lehine yaǾnį ĥayvān-ı müfterise
müsteǾārun minh dirler müşebbeh yaǾnį mevżūǾun lehine müsteǾārun leh dirler.
Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'l-Lafži'l-MüsteǾār
MaǾlūm olsun ki istiǾāre yā aśliyye veya tebeǾiyyedür. Aśliyye oldur ki müsteǾār ism-i cins ola
yaǾnį ġayr-ı müştaķ ola. Tafśįli budur ki çünki istiǾāre müşebbehüň müşebbehün bih cinsine duħūli
daǾvāsına mübtenį oldıysa müşebbehün bihde bu mefhūm-ı külliyyeden lā-büdd oldı ki müşebbeh
müşebbehün bihde duħūli mümkin ola. Meŝelā [ جائنى اسد على قدميه58b] kelāmında istiǾāre şol daǾvāya
mübtenįdür ki Zeyd esed-i külliyyenüň efrādına şebįhdür ve müşābehetde bir mertebeye bāliġ oldı ki
gūyā esed-i ĥaķįķįnüň taĥtına münderic oldı. YaǾnį bi-ŧarįķi't-teǿvįl esedüň efrādı iki ķısm ķılındı. Biri
müteǾārif biri ġayr-ı müteǾārif. MüteǾārif olan oldur ki ol cüŝŝede ve ol heykelde kendü içün ġāyet cürǿet
ola. Ġayr-ı müteǾārif oldur ki kendü içün ġāyet cürǿet ola lākin ol cüŝŝede ve ol heykelde olmaya.
Bināǿen Ǿalā-źālik yaǾnį müşebbehün bihde mefhūm-ı küllįden lā-büdd oldıysa iǾlāmda mefhūm-ı küllį
olmaduġından istiǾāre cāǿiz olmadı. Lākin şol iǾlām-ı şaħśiyye ki nevǾ-i vaśfiyyetle müştehire ola Ĥātim
Mādir Seĥbān Bāķıl gibi ve Ǿalem-i cins-i üsāme gibi. Bunlar teǿvįl ile ism cinsinden Ǿadd olınub istiǾāre
olınur  رايت اليوم حات ًماgibi. [59a] Miŝāl-i meźkūrda Zeyd-i cevāduň źātı kemāl-i cūdda Ĥātim'üň źātına
teşbįh olınub ferd-i müteǾārif-i maǾhūda vażǾ olınan lafž Zeyd-i cevādda istiǾmāl olınmışdur. Teǿvįl
budur ki keenehu lafž-ı Ĥātim muŧlaķā cevād içün mevżūǾ ķılına. Pes bu teǿvįl ile ferd müteǾārife ve
ġayr-ı müteǾārife şāmil olur. Ferd-i müteǾārif-i maǾhūda ıŧlāķı ĥaķįķatdür Zeyd-i kerįme ıŧlāķı mecāzdur.
Ĥāśılı istiǾāre-i aśliyye yā ism-i cins olur esed gibi ķatl gibi  ان قتلgibi yā Ǿalem-i cins olur üsāme gibi yā
nevǾ-i vaśfiyyetle muttaśıf Ǿalem-i şaħś olur Ĥātim gibi. Ammā istiǾāre-i tebeǾiyye oldur ki lafž-ı
müsteǾār ism-i cins olmaya yaǾnį efǾālde ve müştaķķāt-ı efǾālde ism-i fāǾil ve ism-i mefǾūl ve śıfat-ı

38

Sabah (fecr-i sâdık) ışıdı. Onun parlaklığı, sanki övüldüğü zamanki halifenin yüzü gibidir (Ustaosmanoğlu ve
Şahin, 2012: 444).
39
İstiâre, teşbihin iki tarafından (müşebbeh ve m. bih) birini zikredip diğerini müşebbehin müşebbehün bih cinsine
dâhil olduğunu iddia edercesine, murad etmendir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 523).
40
Ok atan bir arslan gördüm (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 489).
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müşebbehe gibi ve sāǿir müştaķķātda ism-i zamān ve ism-i mekān ve ism-i ālet gibi ve müştaķķāt
ĥükmünde olan esmāǿ-i efǾālde ve ĥurūfda [59b] olan istiǾāreler tebeǾiyyedür. EfǾāl ile müştaķķātda olan
istiǾāre tebeǾiyye olmasınuň vechi budur ki ibtidāǿen istiǾāre müsteǾārun leh ile müsteǾāruň minhüň
maśdarları beyninde olub ŝāniyen maśdara tebeǾiyyet ile efǾālde ve müştaķķātda olmasıdur miŝāli

41

َ َن
ت
ِ ط َق

ٌ ْال َحا ُل َو ْال َحا ُل نَاطِ قَةgibi. Miŝāl-i meźkūrda nuŧķ-ı nāŧıķ müşebbehdür delālet-i ĥāl müşebbehün bihdür vech-i
َ َ نfiǾlinüň maśdarı olan nuŧķ  دلتfiǾlinüň
teşbįh įżāĥ maǾnen ve įśāl ile'ź-źihndür. Tafśįli budur ki طقَت
َ َن
maśdarı olan delālete teşbįh olındı baǾde nuŧķ delālet içün istiǾāre ķılındı baǾde nuŧķ müsteǾārdan طقَت
müştaķ oldı  دلتmaǾnāsına nāŧıķ müştaķ oldı dāll maǾnāsına. İbtidāǿen maśdarda olan istiǾāre aśliyyedür
ŝāniyen nuŧķda ve nāŧıķda olan istiǾāre maśdara tebeǾiyyet ile olduġundan istiǾāre-i tebeǾiyye tesmiye
[60a] olındı. Bu vechden ķısm-ı evvele aśliyye tesmiyesinüň vechi žāhir oldı. Ammā ĥurūfda olan
istiǾāreye tebeǾiyye tesmiyesinüň vechi budur ki ibtidāǿen istiǾāre ĥarfüň maǾnāsınuň müteǾallıķında olub
َ  فَ ْالت َ َقgibi. Āyet-i kerįmede iltifāŧ üzere
baǾde ĥarfde olmamasıdur. Miŝāli 42عد ًُّوا َو َحزَ نًا
َ ع ْونَ ِليَ ُكونَ لَ ُه ْم
َ طهُ آ ُل ف ِْر
Ǿadāvet ve ĥüznüň terettübi müşebbehdür terettüb Ǿale'l-iltifāt ve ĥuśūl baǾde'l-iltifāŧ vech-i teşbįhdür
müşebbehün bih içün mevżūǾ olan lām müşebbehde istiǾmāl olındı. Ĥāśılı miŝāl-i meźkūrda istiǾāre
evvelā Ǿilliyyet ve ġarįżiyyetde cārį oldı ki lām'uň maǾnāsınuň müteǾallıķıdur. BaǾde bu istiǾāreye
tebeǾiyyetle lām'da cārį oldı. Pes lām'uň 'جائنى اسدde olan esed gibi oldı yaǾnį Ǿilliyyet müşābih olan
Ǿadāvet ve ĥüznde istiǾmāl olınmaġla esed müşebbehde istiǾmāl olduġı [60b] gibi keźālik lām daħi
müşebbehde müstaǾmeldür. Ve daħi maǾlūm olsun ki fiǾlde müştaķ-ı fiǾlde istiǾāre-i tebeǾiyyenüň
َ َ نgibi yā mefǾūl olur şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
ķarįnesi yā fāǾil olur ت ْال َحا ُل
ِ َطق
جُمِ َع ْال َح ُّق لَنَا فِي اِ َم ٍام
س َما َحا
َّ قَت َ َل ْالب ُْخ َل َو اَحْ َيا ال

43

Neŝr yā mecrūr olur 44ب أَل ٍِيم
ٍ  فَبَش ِْرهُم بِعَذَاgibi.
Taķsįm-i Āherü'l-İstiǾāre ile'l-Muśarraĥati ve'l-Mekniyyeti
MaǾlūm olsun ki istiǾāre yā muśarraĥa yā mekniyyedür. Muśarraĥa oldur ki erkān-ı teşbįhden
müşebbehün bih źikr olına yaǾnį müşebbehün bihüň lafžıdur ki müşebbehde istiǾmāl olına  عندى اسدgibi.
Miŝāl-i meźkūrda esed müşebbehün bihdür ki recül-i şücāǾda müstaǾmeldür. Mekniyye oldur ki erkān-ı
teşbįhden müşebbeh meźkūr ola müşebbehün bihüň mülāyemetine muķārenetle şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
ْ َت ا
ْ َاِذَا ْال َم ِنيَّةُ ا َ ْن َشب
َارهَا
َ ظف
ْ َا َ ْلفَي
ت ُك َّل تَمِ ي َم ِة الَت َ ْن َف ُع

45

YaǾnį vaķtā ki mevt ežfārını taǾlįķ eylese her temįmeyi nefǾ itmez bulursın. Miŝāl-i meźkūrede meniyye
müşebbehdür sebuǾ [61a] müşebbehün bihdür ežfār ķarįnedür. Meniyyeden murād sebuǾdur meniyyeye
sebǾiyyet iddiǾāsıyla Ǿalāķa iġtiyāl-i nüfūs ü neffāǾ ile żarār beynini tefriķasuz ġalebedür. Miŝāl-i āħere
41

Hal konuştu ve durum böyle anlatıyor (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 505).
Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak (nehirden) aldı. O, sonunda kendileri için bir düşman ve tasa olacaktı
(Kur'ân-ı Kerîm, Kasas: 8).
43
Cimriliği öldürüp cömertliği dirilten imamda bizim için hak toplandı (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 506).
44
Onları elem veren bir azap ile müjdele (Kur'ân-ı Kerîm, Âl-i İmrân: 21).
45
Ölüm, tırnaklarını takmaya görsün; hiçbir tedbir ve korumanın faydası olmaz (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012:
516).
42
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َ ََو لَئ ِْن ن
ُ ط ْقتُ ِب
ص ًحا
ِ ش ْك ِر ِب ِركَ ُم ْف
46

َ الشكَا َي ِة ا َ ْن
ُطق
ِ ِسانُ َحالِى ب
َ فِ ِل

YaǾnį Ǿinde'n-nās mažhar olduġum ĥālde iyligüň şükriyle nuŧķ idersem lisān-ı ĥālüm şikāyeti enŧaķdur.
Miŝāl-i meźkūrda ĥāl müşebbehdür müşebbehün bih insān-ı mütekellimdür vech-i teşbįh delālet Ǿale'lmaķśūddur lisān ķarįnedür ki ĥālden murād insān-ı mütekellimdür.
Taķsįmü'l-İstiǾāretü'l-Muśarraĥa ile'l-Ĥaķįķiyye ve't-Taħyįliyye
MaǾlūm olsun ki istiǾāre-i muśarraĥa yā taĥķįķiyyedür yā taħyįliyyedür. Taĥķįķiyye oldur ki
müşebbeh-i metrūkuň maǾnāsı yā ĥissen yā Ǿaķlen müteĥaķķaķ ola. YaǾnį lafž-ı müsteǾār emr-i maǾlūma
naķl olına. Şöyle ki yā işāret-i Ǿaķliyye ile yā işāret-i ĥissiyye ile işāret olınmaķ mümkin ola. Ĥissiyyenüň
miŝāli şāǾirüň ķavli gibi
ٍالصالَحِ ُمقَذَّف
ِ ] شَاكِى16b[ س ٍد
َ َ لَدَى ا
ْ َ لَـهُ ِلبَـدٌ أ
ــم
ُ ظف
ِ َـارهُ لَـ ْم تُقَ َّل

47

Miŝāl-i meźkūrda esed müsteǾārdur recül-i şücāǾ müsteǾārun lehdür ĥissen müteĥaķķaķdur. ǾAķlįnüň
َ الص َرا
miŝāli48 49ِيم
ِ  اِ ْه ِدنَاgibi. Āyet-i kerįmede śırāŧ-ı müstaķįm müsteǾārdur maǾnāsı yaǾnį medlūli
َ ط ْال ُم ْستَق
müsteǾārun minhdür dįn-i ĥaķ yaǾnį millet-i İslām müsteǾārun lehdür ki Ǿaķlen müteĥaķķaķdur. Ammā
istiǾāre-i taħyįliyye oldur ki müşebbehün bihe muħtaś olan emr müşebbehe iŝbāt olına. Şöyle ki
müşebbehde ne ĥissen ve ne Ǿaķlen bir müsemmā olmaya ki iŝbāt olınan emrüň ismi ol müsemmāya ıŧlāķ
ْ َت ا
ْ  َو اِذَا ْال َم ِنيَّةُ ا َ ْن َش َبgibi. Miŝāl-i meźkūrdaki ežfār müşebbehün bih olan sebuǾa muħtaś
olına miŝāli 50َارهَا
َ ظف
emrdür ki müşebbehe yaǾnį meniyyeye iŝbāt olınmışdur. Ve meniyyede bir müsemmā yoķdur ki ežfār
ismiyle tesmiye olına. MaǾlūm olsun ki istiǾāre-i mekniyyede ve istiǾāre-i taħyįliyyede iħtilāf olınmışdur.
Mekniyyede olan iħtilāf budur ki istiǾāre-i mekniyye Keşşāf ķatında müşebbehün [62a] bihüň lafžıdur ki
müşebbeh içün istiǾāre ķılınmışdur ve lāzımınuň źikriyle mermūzdur. YaǾnį lafž-ı sebuǾdur lāzımı olan
ežfār ile remz olınmışdur. Meźheb-i muħtār daħi budur. Ammā Sekkākį ķatında istiǾāre-i bi'l-kināye
müşebbehüň lafžıdur yaǾnį meniyyedür. Ħaŧįb-i Dımaşķį ķatında teşbįh-i mużmer fį'n-nefs yaǾnį nefsinde
mużmer olan teşbįhe istiǾāre-i bi'l-kināye tesmiye ider. Meŝelā żamįrde meniyye sebuǾa teşbįh olınur ve
erkān-ı teşbįhden faķaŧ müşebbeh źikr olınur ve müşebbehün bihüň lāzımı źikr ile nefsinde mużmer olan
teşbįhe istidlāl olınur. Ammā istiǾāre-i taħyįliyyede olan iħtilāf budur ki istiǾāre-i taħyįliyye Ǿinde's-selef
mecāz-ı Ǿaķlįdür. YaǾnį mecāz fį'l-iŝbātdur ki maǾnā-yı ĥaķįķįsinde müstaǾmeldür. Meźheb-i Ħaŧįb de
böyledür. Ammā Sekkākį ķatında istiǾāre-i taħyįliyye oldur ki maǾnāsı ĥissen yā Ǿaķlen ŝābit olmaya
ْ َت ا
ْ َ[ َو اِذَا ْال َمنِيَّةُ ا َ ْن َشب62b] ķavlinde meniyyeyi
belki śūret-i vehmiyye-i maĥża ola. YaǾnį vaķtā ki şāǾir َارهَا
َ ظف
sebuǾa teşbįh eylediyse vehm daħi meniyyeyi sebuǾ śūretinde taśvįr eyledi. Ve sebuǾuň lāzımı olan ežfārı
46

Ben senin iyiliğinin şükrünü açık açık dile getirecek olsam, içinde bulunduğum halin lisanı, bunun aksine, şikâyeti
çok daha güzel anlatmaktadır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 517).
47
Ben, silahını kuşanmış ve atış yapan bir arslanın yanındayım. Öyleki, onun boynu kıllı (yeleli) ve tırnakları
kesilmiştir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 510).
48
miŝāli: miśāli [metin].
49
50

Bize doğru yolu göster (Kur'ân-ı Kerîm, Fâtiha: 6).
Ölüm, tırnaklarını takmaya görsün (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 516).
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meniyye içün iħtirāǾ eyledi. YaǾnį meniyye içün de eżfār śūreti miŝilli bir śūret iħtirāǾ eyledi. BaǾde ol
śūret-i vehmiyyeye ežfārı ıŧlāķ eyledi. Bu taķdįrce istiǾāre muśarraĥa olur. Zįrā müşebbehün bihüň yaǾnį
ežfār-ı muħaffefenüň ismi müşebbehe ıŧlāķ olındı ki ežfār-ı muħaffefeye şebįhe śūret-i vehmiyye-i
ْ َا
ْ س ْب ُع ا َ ْهلَك
maĥżadur. Ve daħi selef ķatında mekniyyesüz taħyįliyye bulınur miŝāli َت فُالَنًا
ُ ظف
َ َار ْال َمنِيَّةُ ال َشبِي َه ِة بِال
gibi. Miŝāl-i meźkūrda ežfār istiǾāre-i taħyįliyyedür ki mekniyyesüz mevcūddur. Ammā Keşşāf'uň
ķavlinden fehm olınan budur ki mekniyyenüň ķarįnesi taħyįliyye olduġı gibi taĥķįķiyye de olmaķ
َّ َع ْهد
cāǿizdür ِاّلل
َ َ يَنقُضُونgibi. Āyet-i kerįmede Ǿahd müşebbehdür ĥabl müşebbehün bihdür vech-i teşbįh
vuślat-ı beyne'l-müteǾāhideyndür. Ve bu [63a] istiǾāre mekniyyedür ķarįnesi naķżdur ki istiǾāre-i
taĥķįķiyyedür. Zįrā naķż ibŧāl-i Ǿahd içün istiǾāre olınmışdur. YaǾnį Ǿahdüň lāzımı olan ibŧāl
müşebbehdür ve ĥablüň lāzımı olan naķż müşebbehün bihdür. Ammā Keşşāf'uň ġayrı ķatında ĥablüň
ْ َ 'اde olduġı gibi. Bu daħi istiǾāre-i taħyįliyye
lāzımı olan naķż-ı ĥaķįķį Ǿahde iŝbāt olınmışdur َُار ْال َمنِيَّة
ُ ظف
olur.
Taķsįmü'l-İstiǾāre ile'l-Muŧlaķati ve'l-Mücerredeti ve'l-Müreşşaĥati
MaǾlūm olsun ki istiǾāre yā muŧlaķadur yā mücerrededür yā müreşşaĥadur. Muŧlaķa oldur ki
müsteǾārun minhüň ve müsteǾarun lehüň mülāyiminden bir şeyǿe muķārin olmaya  عندى اسدgibi. Miŝāl-i
meźkūrdaki istiǾāre ne müşebbehüň ve ne müşebbehün bihüň mülāyiminden bir şeyǿe muķārin degüldür.
Mücerrede oldur ki müsteǾārun lehüň yaǾnį müşebbehüň mülāyimine muķārin ola şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
[63b]
ضاحِ ًكا
َ الردَاءِ اِذَا تَبَس ََّم
ِ غ َْم ُر
ْ َغ ِلق
ضحْ َك ِت ِه ِرقَابُ ْال َما ِل
َ
َ ت ِل

51

YaǾnį memdūĥ keŝįrü'l-Ǿaŧādur ki đıĥka şürūǾ itdügi ĥālde tebessüm eylese đıĥkası içün mālınuň riķābı
sāǿiller yedinden münfek olmaz. Miŝāl-i meźkūrda ridā müşebbehün bihdür Ǿaŧā müşebbehdür vech-i
teşbįh śondur ridānete ki üzerine ilķā olduġı şeyǿi ĥıfž iderse keźālik Ǿaŧā daħi śāĥibinüň Ǿarżını śıyānet
ider. Ġamr keŝret maǾnāsınadur ki Ǿaŧānuň mülāyimidür ridāya muķārin olmaġla istiǾāre mücerrede oldı.
Müreşşaĥa oldur ki müsteǾārun minhüň yaǾnį müşebbehün bihüň mülāyimine muķārin ola 52 َأ ُ ُولَئِكَ الَّذِين
ارت ُ ُهم
َّ  ا ْشت َُر ُواْ الgibi. Āyet-i kerįmede ْ ا ْشت َُر ُواmüşebbehün bihdür ve istibdāl ve iħtiyār
َ ضالَلَةَ ِب ْال ُهدَى فَ َما َر ِب َحت ِت َج
müşebbehdür ribĥle ticāret müşebbehün bihüň yaǾnį işterānuň mülāyimidür ki işterāya muķārin olmaġla
istiǾāre müreşşaĥa oldı. BaǾżı kerre de tecrįd ile terşįĥ cemǾ olur şāǾirüň [64a] ķavli gibi şiǾr
ٍالصالَحِ ُمقَذَّف
ِ س ٍد شَاكِى
َ َ لَدَى ا
53 َّ
ْ َ لَـهُ ِلبَـدٌ أ
ــم
ُ ظف
ِ َـارهُ لَـ ْم تُقَل
Neŝr yaǾnį bir esed ķatında ki silāĥı tāmdur ve mülaĥĥamdur yaǾnį cesāmet ve đahāmet śāĥibidür yāħod
niçe kerre cenge ilķā olınmışdur ve ķılları boynına cemǾ olmışdur ve ŧırnaķları ķatǾ olmamışdur. Miŝāl-i
51

Efendinin paltosu gâyet geniştir, yani sehâveti boldur. Güleryüz gösterdiği bir sırada malı kapanın elinde kalır
(Müderrisoğlu, 2006: 300).
52
İşte onlar, hidayete karşılık dalâleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamıştır (Kur'ân-ı Kerîm,
Bakara: 16).
53
Ben, silahını kuşanmış ve atış yapan bir arslanın yanındayım. Öyleki, onun boynu kıllı (yeleli) ve tırnakları
kesilmiştir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 510).
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meźkūrda esed müşebbehün bihdür recül-i şücāǾ müşebbehdür ح
ِ  شَاكِىtecrįddür ki recül-i şücāǾuň
ِ َالصال
ْ َ ِل َبـدٌ أterşįĥdür ki esedüň mülāyimidür. Ve daħi maǾlūm olsun ki
mülāyimidür muķaźźefle ــم
ُ ظف
ِ َـارهُ َلـ ْم تُقَ َّل
aķsām-ı ŝelāŝe beyninde terşįĥ sāǿirinden elŧaf ve eblaġdur. Zįrā teşbįhde olan mübālaġanuň taĥķįķ ve
taķviyyesini müştemildür. Ve daħi maǾlūm olsun ki terşįĥ ve taħyįlden her biri müşebbehün bihüň baǾżı
levāzım-ı ..........54 müşebbehe iŝbātdur. Ammā beynlerinde farķ budur ki müşebbehün bihüň
levāzımından olan emr müşebbehe muķārin olursa taħyįliyyedür [64b] ežfāruň meniyyeye muķāreneti
gibi ammā müşebbehün bihe muķārin olursa terşįĥiyyedür س
ُ سدًا يَ ْفت َِر
َ َ  َرأَيْتُ اgibi.
Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'l-Ķarįne
MaǾlūm olsun ki çünki istiǾārede bir ķarįneden lāzım oldıysa ķarįne daħi yā emr-i vāĥid olur َُرأَيْت
سدًا يَ ْرمِ ي
َ َ  اgibi yā emr-i vāĥidden ekŝer olur şāǾirüň ķavli gibi
االي َمانَا
ِ ْ فَا ِْن تَعَافُوا ْالعَ ْد َل َو
ِيرانَا
َ فَا َِّن فِى اَي َما ِننَا ن

55

Neŝr yaǾnį ķavm Ǿahd ile įmānı kerįh görürlerse taĥķįķ bizüm śaġ ellerimüzde āteş gibi yalabuz ķılıclar
vardur. Miŝāl-i meźkūrda süyūf müşebbehdür nįrān müşebbehün bihdür Ǿalāķa yaǾnį vech-i teşbįh
lemeǾāndur.  تَعَافُواkelimesi Ǿadl ile įmāndan her birine taǾalluķı ķarįne-i müteǾaddidedür ki nįrāndan
murād süyūfdur yāħod meǾānį-i mülteǿime olur. YaǾnį baǾżısı baǾżısına murtabıŧ şöyle ki من حيث الجموع
ķarįne olur. Ve illā her biri Ǿalā-ĥidetin ķarįne olmaz şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
ص ِل ِه ت َ ْن َكفِى ِب َها
ْ َصا ِعقَ ٍة مِ ْن ن
َ َو
ب
ِ ِس َحائ
ُ ان خ َْم
َ
َ س
ِ علَى ا َ ْر ُٔو ِس ْاالَ ْق َر

56

YaǾnį memdūĥuň [65a] naśl-i seyfinden śādır olan çoķ śāǾiķayı beş seĥāb yaǾnį memdūĥuň enāmili
aķrānınuň ve emŝālinüň başlarına döker ve ol śāǾiķa ile anları helāk ider dimekdür. Miŝāl-i meźkūrda
enāmil seĥāba teşbįh olınmışdur vech-i teşbįh cūd ve Ǿumūm-ı Ǿaŧāyādur ķarįnesi meǾānį-i mülteǿimedür.
YaǾnį źikr-i śāǾika ve naśl-i seyfinden śudūrını beyān ve źikr-i  ا َ ْر ُٔو ِسaķrān ve Ǿaded-i seĥāyibi beyāndur.
Pes bu meźkūrātuň cemįǾsinden žāhir oldı ki seĥāyibden murād enāmildür.
Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'ŧ-Ŧarafeyn ilā Vifāķiyye ve Ǿİnādiyye
MaǾlūm olsun ki istiǾāre ŧarafeyni yaǾnį müsteǾārun leh müsteǾārun minh iǾtibāriyle yā vifāķiyye
yā Ǿinādiyyedür. Vifāķiyye oldur ki ŧarafeyni şeyǿ-i vāĥidde müctemiǾ olmaķ mümkin ola

57

أ َ َو َمن َكانَ َم ْيتًا

ُ فَأَحْ يَ ْينَاهgibi. Miŝāl-i meźkūrda iĥyā hidāyet içün istiǾāre ķılınmışdur ki ikisi maǾan şaħś-ı vāĥidde ictimāǾı
mümkindür. Ve miŝāl-i meźkūrda meyyit đāll içün istiǾāre [65b] ķılınmışdur lākin ŧarafeynüň ictimāǾı
mümkin degüldür. Ǿİnādiyye oldur ki ŧarafeynüň şeyǿ-i vāĥidde ictimāǾı mümkin olmaya ism-i maǾdūmı

54

Metinde
şeklinde imlâ edilmiştir.
Eğer adalet ve yeminleri çok görüyorsanız, bilin ki bizim yemin taahhütlerimiz kılıçlarımızdır. Sizi onlarla yola
getirir ve adaleti kabule icbâr ederiz (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 489).
56
Övülen kişinin kılcının keskinliğinden öyle şimşekler çakıyor ki, onları beş bulut, savaşanların başları üzerinde
döndürüp durur (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 489).
57
O kimse ölü iken sonra onu dirilttik (Kur'ân-ı Kerîm, En'âm: 122).
55
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mevcūda istiǾāre idüb  َرأَيْتُ الفُ َالنَ َم ْعدُو ًماķavlüň gibi. Miŝāl-i meźkūrda vücūd ile Ǿademüň şeyǿ-i vāĥidde
ictimāǾı mümkin degüldür vech-i şebeh Ǿadem-i nefǾdür. İstiǾāre-i tehekkümiyye ve istiǾāre-i temlįĥiyye
Ǿinādiyye envāǾındandur. TaǾrįfleri ب
ُ ض َم ْن ِزلَةَ ْالتَنَا
ِ ُضا ِد َو التَّنَاق
َ س
َ َّ يض ِه ِلت َ ْن ِزي ِل الت
ِ َض ِد ِه َم ْعنَاهَا ْال َحقِيقِي ِ ا َ ْو نَق
ِ اَلَّتِى ُم ْشتَمِ ٌل فِى
58

َ  بِ َوا ِسyaǾnį şol kelimedür ki maǾnā-yı ĥaķįķįsinüň żıddında yā naķįżinde istiǾmāl olına
ِيح
ٍ ط ِة ت َ َه ُّك ٍم ا َ ْو ت َْمل

tehekküm ve temlįĥ yaǾnį istihzā ve žarāfet vesāŧetiyle teżādı yā tenāķużı tenāsüb menziline tenzįl itmek
içün. Miŝālleri ب اَل ٍِيم
ٍ  فَبَش ِْر ُه ْم بِعَذَاgibi. Miŝāl-i meźkūrda Ǿalā sebįlü't-tehekküm ve'l-istihzā beşāret inźār içün
istiǾāre ķılınmışdur inźārı beşāret cinsine idħāl ile. Miŝāl-i āħer Ǿalā [66a] sebįlü't-temlįĥ ve'ž-žarāfet
esedi recül-i cebānda istiǾmāl itdikde سدًا
َ َ  َرأَيْتُ اķavlüň gibi. Miŝāl-i evvelde tebşįr ile inźāruň cihet-i
vāĥidden ictimāǾ mümkin olmaduġı gibi keźālik miŝāl-i ŝānįde şecāǾat ile cübnüň ictimāǾı mümkin
degüldür.
Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'l-CāmiǾ ilā Ķısmeyn
MaǾlūm olsun ki istiǾāre cāmiǾ iǾtibāriyle iki ķısmdur. Ķısm-ı evvel oldur ki cāmiǾ yaǾnį
ŧarafeynüň iştirāki olan şeyǿi ŧarafeynüň mefhūmlarında dāħil ola misāli َان فَ َر ِس ِه ُكلَّ َما
ِ ََّخي ٌْر الن
ِ اس َر ُج ٌل ي ُْم ِسكٌ بِعَن
59
ْ
َ ًسمِ َع َه ْي َعة
َ ش ْفقَ ٍة ا َ ْو
َ ار اِلَ ْي َها ا َ ْو َر ُج ٌل فِي
َغنِي َم ٍة َحتَّى يَأتِيَهُ ْال َم ْوت
َ gibi. YaǾnį nāsuň ħayrlusı şol recüldür ki cihāda
َ ط
müstaǾid olub feresinüň dizginini ŧutar her bār ki bir śayĥa işide ol śayĥadan yaňa uçar yaǾnį sürǾat ider.
Yāħod şol recüldür ki nāsdan Ǿuzlet idüb daġ başında sākin olur ve ġanemciklerini raǾį idüb [66b] anuňla
emr-i meǾāşında iktifā eyler mevt gelinceye dek. Ĥadįŝ-i şerįfde ŧayrān Ǿadv içün istiǾāre olınmışdur.
YaǾnį Ǿadv müşebbehdür ŧayrān müşebbehün bihdür cāmiǾ yaǾnį vech-i teşbįh ķaŧǾ-ı mesāfe li-sürǾatindür
َّ َ َوقgibi. Āyet-i kerįmede ittiśāl-i
ki ŧarafeynüň mefhūmlarında dāħildür. Miŝāl-i āħer 60ض أ ُ َم ًما
ِ ط ْعنَا ُه ْم فِي األ َ ْر
ecsāmı izāle içün vażǾ olınan taķŧįǾ tefrįķ-i cemāǾat içün istiǾāre ķılındı. YaǾnį tefrįķ-i cemāǾat
müşebbehdür taķŧįǾ müşebbehün bihdür cāmiǾ yaǾnį vech-i şebeh izāle-i ictimāǾdur ki ŧarafeynüň
mefhūmlarında dāħildür. Ķısm-ı ŝānį oldur ki cāmiǾ ŧarafeynüň mefhūmlarında dāħil olmaya recül-i şücāǾ
ile esed beyninde olan cāmiǾ gibi ki şecāǾatdur ŧarafeynüň mefhūmlarında dāħil degüldür. Miŝāl-i āħer
َ ُت ت
َّ ظ ِللُنِى مِ نَ ال
ْ قَا َم
ش ْم ِس
ي مِ ْن نَ ْفسِى
ٌ نَ ْف
َ ع ُّز
َ َس ا
َّ َعل
َ ُت ت
ْ قَا َم
ب
ٍ ع َج
َ ظ ِللُنِى َومِ ْن
َ ُس ت
َّ ظ ِللُنِى مِ نَ ال
ش ْم ِس
ٌ ش َْم

61

Miŝāl-i [67a] meźkūrda şems müşebbehün bihdür ġulām-ı cemįl müşebbehdür vech-i teşbįh ĥüsn ü
behādur ki ŧarafeynüň mefhūmlarında dāħil degüldür.
58

Bu ikisi, kelimenin gerçek manasının zıttında veya manalarının nakzında kullanılır. Teşbih babında da açıklaması
geçtiği gibi tahakküm ve temlih vasıtasıyla tezadı veya tenakuzu tenasüb mertebesine indirmede kullanılan istiaredir
(Arslan, 2014: 620).
59
En hayırlı geçim yolunu tutanlardan biri, Allah için savaşmak üzere atının dizginlerine yapışan kimsedir. O kimse
savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyunca, ölümü göze alıp atının sırtında o yana doğru uçar veya ölümün
kol gezdiği yerlere dalar. Yahut bir tepenin başında veya bir vâdinin içinde koyunlarını otlatan kimsedir. Bu zât
namazını kılar, zekâtını verir, ölünceye kadar Rabbine ibadet eder ve insanlara hep iyilik yapar (İmâm Nevevî, 2001:
137).
60
Onları (yahudileri) grup grup yeryüzüne dağıttık (Kur'ân-ı Kerîm, A'râf: 168).
61
Nefsimden daha değerli olan bir kişi, beni güneşten gölgelemek için ayağa kalktı. Beni gölgelemek için ayağa
kalktı. Hayret-i muciptir ki, beni güneşten korumaya çalışan bir güneştir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 488).
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Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'l-CāmiǾ ile'l-ǾĀmmiyye ve'l-Ħāśśiyye

MaǾlūm olsun ki istiǾāre bi-iǾtibāri'l-cāmiǾ yā Ǿāmmiyyedür veya ħāśśiyyedür. ǾĀmmiyye oldur
ki cāmiǾ žāhir olduġından mübteźel ola سدًا يَ ْرمِ ى
َ َ  َرأَيْتُ اgibi. CāmiǾ şecāǾatdur ki herkesüň maǾlūmıdur.
Ħāśśiyye şol ġarįbedür ki aňa ancaķ ħavāś muŧŧaliǾ olur ġarābet daħi baǾżı kerre nefs-i şebehde vāķiǾ olur
şāǾirüň ķavli gibi
سهُ بِ ِعنَانِ ِه
َ َو اِذَا احْ تَبَى قَ ْربُو
َّ ِص َراف
َّ ع َلكَ ال
الزائ ِِر
ِ ِيم اِلَى اِ ْن
َ
َ شك

62

YaǾnį şāǾir feresini vaśf idüb dir ki üzerinden nüzūl itdikde ķaçan Ǿinān ile ķarbūsı iĥtibā olınsa zāǿir
gelinceye dek şekįmesini Ǿılk ider yaǾnį firār itmez dimekdür. Miŝāl-i meźkūrda feresüň geminüň
cānibeynine mümtedd olduġı ĥālde eger ķaşına bıraġılmış dizginüň [67b] heyǿātı müşebbehdür śūfįlerüň
iĥtibā vaķtindeki kemendinüň vuķūǾı heyǿātı müşebbehün bihdür. YaǾnį ķarbūs-ı sürücde Ǿinānuň vuķūǾı
içün iĥtibā istiǾāre olınmışdur. Şebehüň ġarābeti olduġından istiǾāre de ġarįbe oldı. BaǾżı kerre de
Ǿāmmiyyede taśarruf sebebiyle ġarābet ĥāśıl olur şāǾirüň ķavli gibi
َ ْ ق ْال َمطِ ِى
ْ َسال
االبَاطِ ُح
َ َو
ِ ت بِا َ ْعنَا

63

Miŝāl-i meźkūrda iblüň sürħiyyeti müşebbehdür ebāŧiĥde vāķiǾ olan süyūluň seyelānı müşebbehün bihdür
vech-i teşbįh lįnet ve selāseti müştemil olan ġāyet sürǾatdür. Bu şebeh žāhir ve Ǿāmiyydür. Ammā taśarruf
َ ْ ت ْال َمطِ ِى فِى
ْ َسال
ْ َسال
oldur ki şāǾir ت
َ fiǾlini ebāŧiĥe isnād idüb maŧiyyeye isnād itmedi. Meŝelā االبَاطِ ُح
َ dise
ġarābet bulınmazdı. Ĥāśılı ebāŧiĥe isnād olınduķda dimek olur ki iblden ebāŧiĥ mümtelį oldı.
Taķsįmü'l-İstiǾāre bi-İǾtibāri'ŧ-Ŧarafeyn ve'l-CāmiǾ ilā Sitteti Aķsāmin
MaǾlūm olsun ki [68a] istiǾāre müsteǾārun minh ve müsteǾārun leh ve cāmiǾ iǾtibāriyle altı ķısmdur. Zįrā
ŧarafeyn ĥissiyįn olursa cāmiǾ daħi yā ĥissį olur

سدًا
َ  فَأ َ ْخ َر َج لَ ُه ْم عِجْ ًال َجgibi. Āyet-i kerįmede müsteǾārun

64

minh veled-i baķaradur müsteǾārun leh Sāmirįnüň ĥuliyy-i ķıbŧdan düzdügi ĥayevāndur cāmiǾ şekldür ki
cümlesi ĥissįdür. Yā Ǿaķlį olur

ار
َ  َوآيَةٌ لَّ ُه ْم اللَّ ْي ُل نَ ْسلَ ُخ مِ ْنهُ النَّ َهgibi. Āyet-i kerįmede selħ ki keşŧ-i cilde dirler

65

müşebbehün bihdür mekān-ı leylden keşf-i żūǿ müşebbehdür cāmiǾ bir emrüň terettübidür emr-i āħer
ķatında yaǾnį emr-i āħerüň ĥuśūli ķatında bir emr ĥuśūlidür. Miŝāl-i meźkūrda keşŧ-i cilde terettüb iden
emr žuhūr-ı laĥmdur keşf-i żūǿa terettüb iden emr žuhūr-ı žulmetdür ki bu terettüb Ǿaķlįdür. Yā muħtelif
olur سا
ً  َرأَيْتُ ش َْمgibi. CāmiǾ ĥüsn-i ŧalǾat olursa ĥissįdür nebāhet-i şān olursa Ǿaķlįdür ŧarafeyn ĥissį
olmazlar ise yā cemįǾsi Ǿaķlį olur 66 َمن بَعَثَنَا مِ ن َّم ْرقَ ِدنَاgibi. Āyet-i kerįmede ruķād müsteǾārun minhdür [68b]
mevt müsteǾārun lehdür cāmiǾ Ǿadem-i žuhūr-ı fiǾldür ki cümlesi Ǿaķlįdür. Yā muħtelif olur müsteǾārun
minh ĥissį olanuň miŝāli

67

ْ َ صد
ع ِب َما تُؤْ َمر
ْ  فَاgibi. Āyet-i kerįmede müsteǾārun minh kesr-i zücācedür ki

ĥissįdür müsteǾārun leh teblįġ-i risāletdür cāmiǾ teǿŝįrdür ki ikisi de Ǿaķlįdür. MüsteǾārun leh ĥissį olanuň
62

Dizgini eğer kaşına bağlandığı vakit o at, sahibi ziyaretten dönünceye kadar (ağzındaki gemi) çiğner durur
(Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 496).
63
Dere yatakları adeta deve boyunları akıttı (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 496).
64
(Samiri), onlara böğüren bir buzağı heykeli ortaya çıkardı (Kur'ân-ı Kerîm, Tâhâ: 88).
65
Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz (Yâsîn: 37).
66
Bizi, yattığımız yerden kim kaldırdı (Kur'ân-ı Kerîm, Yâsîn: 52).
67
Sana emrolunanı açıkça söyle (Kur'ân-ı Kerîm, Hicr: 94).
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miŝāli

68

َ  ِإنَّا لَ َّماgibi. Āyet-i kerįmede müsteǾārun leh keŝret-i mādur ki ĥissįdür
اريَ ِة
ِ طغَى ْال َماء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي ْال َج

müsteǾārun minh tekebbürdür cāmiǾ istiǾlā-yı müfriŧdür ki ikisi de Ǿaķlįdür.
el-Kināyet
ٌ لَ ْف
MaǾlūm olsun ki kināye luġatde terk-i taśrįĥe dirler ammā ıśŧılāĥda 69ُظ ا ُ ِريدَ ِب ِه الَ ِز ُم َم ْعنَاهُ َم َع َج َو ِاز ا َِرادَتِ ِه َمعَه
yaǾnį kināye şol lafždur ki maǾnā-yı ĥaķįķįsinüň lāzımı murād ola. Şöyle ki ol maǾnā-yı lāzım ile maǾnāyı ĥaķįķį murād olınmaķ cāǿiz ola  َم َع َج َو ِاز ا َِرادَتِ ِهķaydıyla mecāz taǾrįf-i kināyeden ħāric ķaldı. Zįrā
َ gibi ki ŧūl ķāmetden kināyedür.
mecāzuň ķarįnesi maǾnā-yı ĥaķįķį irādesinden māniǾdür [69a] ط ِوي ُل ْالنِ َجا ِد
َ murād olınmaķ cāǿizdür.
Miŝāl-i meźkūrede ŧūl ķāmet irāde olduġı gibi maǾnā-yı ĥaķįķįsi yaǾnį ُط ِوي ٌل نِ َجادُه
Ve daħi maǾlūm olsun ki kināye üç ķısm üzeredür. Ķısm-ı evvel oldur ki kināyeden maŧlūb olan śıfat ile
nisbetüň ġayrı ola. Bu daħi iki nevǾdür. NevǾ-i evvel oldur ki kināye olan maǾnā-yı vāĥid ola yaǾnį
śıfatlardan bir śıfat bir mevśūf-ı muǾayyene iħtiśāśı müttefiķ olduķda ol śıfat-ı maħśūśa źikr olınub
mevśūfı murād ola şāǾirüň ķavli gibi
ض مِ ْخذَ ٍم
ٍ َّار ِبينَ ِب ُك ِل ا َ ْب َي
ِ اَلض
َّ َو
َان
ْ َالطا ِعنِينَ َم َجامِ َع ْاال
ِ ضغ

70

YaǾnį memdūĥuň vaśfıdur ki memdūĥ olan ķavm süyūf-ı ķāŧıǾa ile đāriblerdür ve sinān ile cesedler
mecāmiǾine yaǾnį ķulūba ŧāǾinlerdür. Miŝāl-i meźkūrda mecāmiǾ-i ażġān maǾnā-yı [69b] vāĥiddür ve
ķulūbdan kināyedür. NevǾ-i ŝānį oldur ki kināye olan mecmūǾ-ı maǾānį ola yaǾnį bir śıfat aħź olınub bir
lāzım-ı āħere żamm olına. Keźālik bir lāzım-ı āħere daħi żamm olına tā ki cümlesi bir mevśūfa muħtaśś
ola. Ve bu cümlenüň źikri ile mevśūfa tevaśśul olına. Meŝelā insāndan kināye olınduķda ى ْالقَا َم ِة
ٌّ َح
َ ي ُم ْست َ ِو
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ْ َيض ْاال
ظفَار
ُ ع ِر
َ dirler. Bu mecmūǾ-ı maǾānįnüň źikri ile insāndan kināye olur. Ve daħi maǾlūm olsun ki bu

iki kināyenüň şarŧı mekniyyün Ǿanha maħśūś olmaķdur tā ki kināyeden mekniyyün Ǿanha intiķāl ĥāśıl ola.
Ķısm-ı ŝānį oldur ki kināyeden maŧlūb olan śıfatlardan bir śıfat ola. Bu daħi iki nevǾdür. NevǾ-i evvel
oldur ki kināyeden maŧlūba intiķāl bilā-vāsıŧatin ola bu nevǾe ķarįbe dirler. İntiķāl daħi sühūlet ile olursa
َ gibi. Ammā intiķāl sühūlet ile [70a] olmayub teǿemmüle ve aǾmāl-i fikre tevaķķuf
vāżıĥā dirler ُط ِوي ٌل نِ َجادُه
eylerse ħafiyye dirler يض ْالقَفَا
ُ ع ِر
َ gibi eblehden kināyedür. Ķafānuň Ǿarżı śāĥibinüň belāhetine delālet iden
şeyǿdendür ve Ǿarż-ı ķafā bi-ĥasebi'l-iǾtiķād melzūmdur belāhet lāzımdur. Lākin bu intiķālde ħafā
olduġından herkes muŧŧaliǾ olımaz ħafānuň vechi Ǿarż-ı ķafā bi-ĥasebi'l-iǾtiķād melzūm olduġıdur. NevǾ-i
ŝānį oldur ki kināyeden maŧlūba intiķāl bi-vāsıŧatin ola bu nevǾe baǾįde dirler الر َما ِد
َّ ِير
ُ  َكثgibi miżyāfdan
kināyedür. Miŝāl-i meźkūrda vesāyiŧ keŝįredür zįrā kesret-i remāddan keŝret-i iĥrāķ-ı ħaŧaba intiķāl olınur
keŝret-i iĥrāķ-ı ħaŧabdan keŝret-i ŧabāyiħe intiķāl ve keŝret-i ŧabāyiħden keŝret-i ekeleye intiķāl ve keŝret-i
ekeleden żayfāna intiķāl olınur keŝret-i żayfāndan maķśūd olan miżyāfa intiķāl olınur. Bu nevǾ vesāyiŧüň
keŝreti iǾtibāri ile ħafiyye olur ķılleti [70b] iǾtibāri ile vāżıĥa olur  مهزول الفصيلve  جبان الكلبgibi. Ķısm-ı
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Şüphesiz su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık (Kur'ân-ı Kerîm, Hâkka: 11).
Kendisiyle hakiki manayı murad etmenin caiz olmasıyla birlikte asıl itibarıyla hakiki mananın lazımının murad
edildiği bir lafızdır (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 535).
70
Onlar keskin ve mücellâ kılıçla düşmeni (v)urucu, kin ve hased yatağını, yani düşmenin kalplerini yarıcıdırlar
(Müderrisoğlu, 2006: 305).
71
Diridir, duruşu diktir, tırnakları geniştir (Ustaosmanoğlu ve Şahin, 2012: 540).
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ŝāliŝ oldur ki kināyeden maŧlūb olan nisbet ola yaǾnį bir emri emr-i āħere yā iŝbāt yā nefy ola iŝbātuň
miŝāli şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
س َما َحةَ َو ْال ُم ُر َؤة َ َو النَّدَى
َّ ا َِّن ال
ْ
ْ َفِي قُبَّ ٍة ض ُِرب
ج
َ ت
ِ علَى الب ِْن ال َح ْش َر

72

Neŝr miŝāl-i meźkūrda bu śıfātuň İbnü Ĥaşrec'e ŝübūtı kināye ŧarįķi ile olmışdur. YaǾnį İbnü Ĥaşrec bu
śıfatıyla mevśūfdur diyü taśrįĥ olınmayub belki İbnü Ĥaşrec üzere mażrūbe olan ķubbede olduġın ifāde
itmekle iŝbāt olınmışdur. Zįrā bir emri bir kimsenüň mekānına ve ĥayyizine iŝbāt itmek kendi źātına iŝbāt
itmekdür. Miŝāl-i āħer
ا َ ْل َمجْ دُ بَيْنَ ث َ ْوبَ ْي ِه َو ْالك ََر ُم َبيْنَ ب ُْردَ ْي ِه

73

gibi. Bu miŝālde daħi mecd ve keremüň ŝübūtıyla taśrįĥ olınmayub belki bürdeyle ŝevbine iŝbāt ile śāĥib-i
[71a] mecd ü kerem olmasından memdūĥuň kināye olınmışdur. Nefyüň miŝāli سل َِم ْال ُم ْس ِل ُمونَ مِ ْن يَ ِد ِه َو
َ ْال ُم ْس ِل ُم َم ْن
74

سانِ ِه
َ  ِلgibi. Miŝāl-i meźkūrda mūzįden śıfat-ı İslām'ı nefyden kināye olınmışdur. Ve daħi maǾlūm olsun ki
kināye Ǿurżiyye ola yaǾnį bir mevśūf ġayr-ı meźkūr içün sevķa olsa ol kināyeye taǾrįż dirler سل َِم
َ ْال ُم ْس ِل ُم َم ْن
سا ِن ِه
َ  ْال ُم ْس ِل ُمونَ مِ ْن يَ ِد ِه َو ِلgibi. Ammā lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ keŝįre olsa ol kināyeye telvįĥ dirler
الر َما ِد
َّ ِير
ُ  َكثgibi. Ammā lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ-i ķalįle olsa lüzūmuň ħafāsıyla ol kināyeye remz
dirler  عريض القفدve  عريض الوسادهgibi. Ammā lāzım ile melzūm beyninde vesāyiŧ-i ķalįle olsa lüzūmda ħafā
olmaķsızın ol kināyeye įmā ve işāret dirler şāǾirüň ķavli gibi şiǾr
ُا َ َو َما َرأَيْتَ ال َمجْ دَ ا َ ْلقَى َرحْ َله
َ فِى ا َ ِل
ط ْل َحةَ ث َ َّم لَ ْم َيت َ َح َّو ِل

75

] على االتمام و الصلوة و السالم على اشرف خلقه محمد سيد االنام و على اله العظام و اصحابه الكرام الى يوم الحشر و17b[ والحمد هلل
القيام

Sonuç
Bu çalışmada Telhîs'in, mütercimi bilinmeyen Türkçe kısmî tercümelerinden birisi ele
alınmıştır. Çalışmada ele alınan tercümenin kim tarafından, nerede ve ne zaman yapıldığı belli
değildir. Bu durum, Telhîs tercümeleri yazıldıkları tarih göz önüne alınarak sıralandıklarında,
eserin; Telhîs'in kaçıncı tercümesi olduğu üzerine herhangi bir şey söylemeyi güçleştirmektedir.
Eserde zaman zaman Telhîs'te bulunmayan misaller getirilmesi, Telhîs'te bir mısra'ı
şâhid gösterilen beyitlerin diğer mısra'ına da yer verilmesi, şâhid gösterilen âyet, hadis, mısra,
beyit ve cümlelerin genellikle istişhâd yönlerinin belirtilmesi, mecâz-ı mürselin Telhîs'te
bulunmayan 16 alâkasına daha misâllerle yer verilmesi, belâgatle ilgili terimlerin tariflerinin
72

Cömertlik, insanî özellikler ve bolca ihsan, İbn-i Hazrec'in üzerine bina edilen kubbenin içindedir (Ustaosmanoğlu
ve Şahin, 2012: 542).
73
Şeref iki elbisesi arasında, kerem de iki bürdesi arasındadır (Arslan, 2015: 106).
74
Müslümân dilinden, elinden müslümânların selâmette kaldığı kimsedir (Sofuoğlu, 1987: 167).
75
Sen cömertliğin âl-i Talha'nın içine yükünü attığını ve oradan da çıkmadığını görmedin mi (Arslan, 2015: 111).
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yapılması vb. gibi hususlar, eseri motamot bir tercüme olmaktan çıkarıp ona şerh özelliği de
kazandırmaktadır. Böylece mütercimin motamot bir tercüme yerine okuyucunun metni
anlamasını hedef alan açıklayıcı bir tercüme yöntemine başvurduğunu söylemek mümkündür.
Metnin dışına çıkalarak okuyucuya fazladan sunulan bu açıklamalar, aynı zamanda eserin Telhîs
tercümeleri veya belâgatin konuları üzerine araştırma yapacak kişilere katkı sağlayacağını da
göstermektedir.
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